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RESUMO

Nosso objetivo é compreender a construção histórica do Vale do Jequitinhonha a partir da atividade 
garimpeira e sua relação com as populações locais, o meio ambiente e a interferência do Estado em 
sua dinâmica. Analisamos através de visitas às regiões de garimpos, “entrevistas” (não diretivas) com 
garimpeiros e moradores locais e leituras de bibliografias diversas sobre o assunto, a situação atual 
do garimpo em Areinha (considerado o maior garimpo do Alto Jequitinhonha). Foi necessária uma 
observação e análise detalhada dos fatores relevantes que compõe o cenário do garimpo, bem como a 
posição social do garimpeiro em Diamantina e seus arredores (Guinda, São João da Chapada, etc.). É 
possível observar que as relações sociais formadas em torno do garimpo são complexas e conflituosas. 
Observamos também que o Estado tem proposto intervenções favoráveis aos seus princípios desde 
tempos remotos e contribuído para a visão negativada da atividade garimpeira nos aglomerados urbanos 
na região, o que de certa forma, contribui para maior aversão entre os garimpeiros e o poder público ou 
a qualquer pessoa que questione suas ações. Esperamos promover uma relação mais propositiva e ética 
que funcione de fato entre o garimpo e o seu meio, seja social, jurídico e ambiental.

Palavras-Chave: Cidade, Estado, Meio Ambiente.



6 7

INTRODUÇÃO

A história dos garimpeiros geralmente só é reconhecida em função das atribuições negativas 
que o poder público (pela promulgação de leis restritivas ou excludentes da atividade garimpeira) a 
iniciativa privada (mediante embate das grandes empresas minerarias com os garimpeiros) e parte da 
sociedade civil lhes conferem, pois é recorrente na sociedade que compõe o espaço circular às áreas 
de garimpagem, especialmente em Diamantina - MG, a desvalorização e rebaixamento social desses 
trabalhadores, bem como de suas condutas na esfera moral. São atribuídos adjetivos e denominações 
de alta violência simbólica como “selvagens”, “criminosos”, “sem coração”, desdentados, “donos do 
pedaço”.

Após a descoberta do diamante em torno de 1729, no Alto do Jequitinhonha, Minas Gerais, 
o Arraial do Tejuco (hoje Diamantina) tornou-se um dos maiores produtores mundiais de diamante, 
conforme apontam os estudos de Santos (1976). Esse evento culminou no desenvolvimento cultural 
e social da região, apresentando um modo específico e complexo de viver dos garimpeiros, bem 
como, tornou o pequeno vilarejo do Arraial do Tejuco mundialmente conhecido por tamanha dinâmica 
econômica e estrutural assumido pelo tamanho da extração minerária na região.

Vale dizer que o espaço do garimpo é composto, por diversificadas identidades culturais que 
possibilitam uma complexa interação e a sociabilidade entre a comunidade trabalhadora cotidianamente. 
Há de se lembrar, que o garimpo, no Brasil, especificamente em Diamantina, incentivou também, 
as imigrações que culminaram repentinamente na criação de povoados, vilarejos, distritos e, 
consequentemente, na constituição de cidades. 

            Sendo Assim, a nossa compreensão e análise da relação garimpo e cidade, vai além da observação 
simplificada e estritamente marcada pelos fatores recentes. Procuramos ao longo da pesquisa, fazer uma 
análise mais detalhada e completa da sua formação histórica. Promovendo assim, uma relação conforme 
ressaltado pelo Burke na seguinte passagem,

não se limitou apenas a identificar o problema geral da reconstrução da experiência de um grupo 
de pessoas comuns. Percebeu também a necessidade de tentar compreender o povo no passado, 
tão distante no tempo, quanto o historiador moderno é capaz á luz de sua própria experiência e 
de suas próprias reações a essa experiência. (BURKE, 1992, p.42).

Nessa perspectiva, identificamos ainda que a maioria dos garimpos apresenta um contexto de 
encontros culturais, pois é um recinto de reciprocidades e, ao mesmo tempo, de heterogeneidades. É 
um lugar que possibilita a troca de experiências e a assimilação de conhecimentos comuns entre as 
culturas, que, por sua vez, se compõem de imigrantes de diversas regiões, destacamos em larga escala, a 
imigração vinda de Diamantina para Areinha.

Diante disso, pode-se observar o que ressaltou Peter Burke na “interpretação dos encontros 
culturais” sobre a importância dos estudos culturais na compreensão do passado, como fator de estudo e 
compreensão das relações sociais. Observamos que se trata de,

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

Recorremos também aos estudos de Michel de Certeau (2008), em que ele vê que o pesquisador 
deve atentar para as minúsculas coisas que compõem o processo natural de construção da história e 
ir além dos marcos cronológicos que compõem o cenário estudado, pois determinados elementos não 
são percebidos, na maioria das vezes, pela escala de estudos científicos que compõem uma cultura 
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determinada. Portanto, o pesquisador possui o poder de transformar objetos de estudos em história 
cultural, a partir daí, promover uma “faixa” de análise maior e mais rica sobre determinado assunto. 
Nessa perspectiva, não só o historiador, mas o pesquisador de modo geral,

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

Nesse sentido, tornamos públicas as formas de vida que o garimpeiro leva em seu habitat, 
seus costumes, seus ritos e suas crenças que compõem uma identidade rica em diversidade cultural 
e reestabelecer as relações históricas que esse campo tem na construção, formação social ou mesmo 
turística que Diamantina tem hoje. Percebemos que o garimpo de Areinha faz parte da História Cultural 
e Social de Diamantina, talvez como elemento fundamental de sua construção memorial e histórica.

Essa análise do garimpo, até então, pouco explorada pelos historiadores, sociólogos ou mesmo 
antropólogos brasileiros, pelos escassos trabalhos sobre tais temáticas referentes à região, consequentemente 
nos proporciona contribuir para a futura ampliação e clareza dessa área de conhecimento, apontando 
caminhos e horizontes para os estudos científicos futuros, por meio das fundamentações teóricas 
específicas da área da História Cultural e Social, que passam a enriquecer a nossa historiografia, no 
sentido de contribuir para a desmistificação de ideias preconceituosas e excludentes, formadas pelo 
senso comum, sobre o mundo do garimpeiro. (sobretudo nas cidades ao entorno de areinha).

Este trabalho aponta, ainda, a problematização quanto às poucas fontes historiográficas 
científicas existentes no mercado que enfocam essas particularidades necessitadas de estudo. Mas é com 
o advento da História Cultural e Social, com seus conceitos de representação, imaginário, identitário 
é que se passou a valorizar as culturas consideradas marginalizadas, por meio dos estudos e pesquisas 
epistemológicas com resultados de publicações. Destacamos, também, que o garimpo é um espaço rico 
em diversidade, que possibilita a integração entre os povos, trocas de experiências e intercâmbio cultural 
com a convivência na busca para realizar o sonho de encontrar o minério e melhorar a situação social. 
Com base na análise historiográfica brasileira e dos pressupostos teórico-analíticos da História Cultural e 
Social, investigamos essa relação intrínseca entre o garimpo de Areinha e a construção social e histórica 
de Diamantina, bem como as mazelas dessa relação. 

Sendo assim, objetivo dessa pesquisa é compreender a construção histórica do Vale do 
Jequitinhonha a partir da atividade garimpeira e sua relação com as populações locais, o meio ambiente 
e a interferência do Estado em sua dinâmica. Procuramos também analisar através de visitas às regiões 
de garimpos, “entrevistas” (não diretivas) com garimpeiros e moradores locais e leituras de bibliografias 
diversas sobre o assunto, a situação atual do garimpo em Areinha (considerado o maior garimpo do Alto 
Jequitinhonha), que se encontra fragilizado e requerente de atenção. Foi necessária uma observação e 
análise detalhada dos fatores relevantes que compõe o cenário do garimpo, bem como a posição social 
do garimpeiro em Diamantina e seus arredores (Guinda, São João da Chapada, etc.). Recorremos com 
devida atenção aos dados históricos relacionados e levantamentos de campo, como também subdividimos 
o “composto garimpo” em espaço de convivência, ambiente de cultura histórica, exclusão e esperança. É 
possível observar que as relações sociais formadas em torno do garimpo são complexas e conflituosas. 
Observamos também que o Estado tem proposto intervenções favoráveis aos seus princípios desde 
tempos remotos e contribuído para a visão negativada da atividade garimpeira nos aglomerados urbanos 
ao seu redor, o que de certa forma, contribui para maior aversão entre os garimpeiros e o poder público 
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ou a qualquer pessoa que questione suas ações. Nossa proposta se centraliza em promover a posteriori, 
uma relação mais propositiva e ética que funcione de fato entre o garimpo e o seu meio, seja social, 
jurídico e ambiental, relacionando o dilema cidadania e direitos humanos. 

De forma sucinta, reafirmamos que a presente pesquisa objetivou analisar, por meio de uma 
investigação crítica, a situação atual do garimpo em “Areinha” (considerado o maior garimpo do 
Alto Jequitinhonha situado às margens do rio Jequitinhonha a 80 km de Diamantina), que se encontra 
fragilizado e requerente de atenção quanto a sua relação social (com as cidades vizinhas) e ambiental. 
Tivemos por objetivo ainda, propiciar intervenções e ações que possam dinamizar os complexos processos 
de ressignificações de identidades dos garimpeiros, bem como visibilizar dizeres e representações no 
imaginário social em que os próprios trabalhadores atuem como agentes transformadores na construção 
e determinação de suas histórias de vida e comunitárias. Como se trata de um objeto multifacetado, as 
análises se pautaram necessariamente por teorias interdisciplinares dos Estudos Culturais.

FORMAÇÃO HISTÓRICA DO VALE DO JEQUITINHONHA E SUA RELAÇÃO COM O 
GARIMPO

Através dos estudos históricos do Vale do Jequitinhonha, sobretudo, de Martins (1997), 
percebemos que, logo após a descoberta do ouro no sertão das gerais, no século XVII, a colônia brasileira 
sofreu um forte impacto socioeconômico, atraindo uma grande leva de curiosos, criminosos, degredados, 
aventureiros, vagabundos, escravos africanos, etc. Um emaranhado social havia se formado em torno 
da recente atividade econômica promissora do país. Percebe-se então, que, desde os primórdios, a 
construção do estigma em relação à identidade garimpeira. Ao navegar, ao longo da história, evidencia-
se uma formação identitária de uma “população culturalmente diferenciada” (SATHLER, 2008). 

A esse segmento social deve-se frisar, descende de uma complexa estrutura econômica e cultural 
originada no século XVIII e que sustentou uma tenaz resistência à tirania dos procedimentos despóticos 
da Coroa Portuguesa e edificou valores inalienáveis tais como “a luta pela liberdade”, os laços de 
“irmandade”, além de construir subjetividades capazes de efetuar um enfrentamento dinâmico das 
trepidações dos acontecimentos relacionados à fortuna: “hoje rico, amanhã pobre”, conforme apontam os 
estudos de Martins (1997). A tipificação desfavorável a este grupo social recebeu colorações igualmente 
sombrias no período que se deu entre 1987 e 1992, em que aos garimpeiros foi impresso a marca de 
sinonímia de degradação ambiental, assoreamento dos recursos hídricos e conflitos com populações 
indígenas. Vale destacar que tais acusações permanecem até os dias atuais. 

Em outras palavras, a comunidade garimpeira passou a representar a “negação” do Brasil 
moderno, organizado e eficiente, conforme ressalta Barbosa (1991). Ainda, o autor, Evandro Bastos 
Sathler (2008) destaca a importância de ultrapassar a figura folclórica atribuída ao garimpeiro ou de sua 
emblemática vilania ambiental e reconhecer a violência histórica da opressão colonial que incidiu (e ainda 
incide) sobre uma população majoritariamente pobre e em situação de vulnerabilidade social, de certa 
forma, perseguida pelo poder público. O Embargo pelo IBAMA, dos garimpos no Alto Jequitinhonha, 
sobretudo nos anos de 1989 e 1990, tencionou ainda mais a já difícil relação entre garimpeiros, órgãos 
governamentais e ONGs ambientalistas, marca-se assim, a gênese do conflito envolvendo a sociedade 
garimpeira, o Estado e parcela da sociedade civil.      

Não podemos deixar de assinalar que os garimpeiros também produziram e ainda produzem 
discursos opostos em relação às falas hegemônicas veiculadas nas diversas mídias, sobretudo, nos jornais. 
Da mesma maneira, centrado na exploração e difamação, o Vale do Jequitinhonha ficou conhecido 
como o “Vale da miséria”, nas décadas de 1970 e 1980. Contudo, conforme apontam os estudos de 
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Servilha (2012), diversos movimentos sociais tentaram contrapor-se aos discursos de desvalorização da 
região, valendo-se da afirmação dos bens materiais e imateriais do Vale como contrapartida aos baixos 
indicadores sociais e econômicos, respondendo com ações afirmativas que enfatizavam a região como 
“O Vale da Cultura” em contraponto ao “Vale da Miséria” (SERVILHA, 2012). Tais contrapontos se 
tornaram constantes nas linhas de pesquisas de muitos pesquisadores do Vale. O Vale apresenta por 
sinal, inúmeras belas paisagens que o coloca em destaque nos locais turísticos indicados para visitação 
no Brasil. 

Vale ressaltar que, segundo os estudos de Martins (1997), desde 2007, quando a Mineradora Novo 
Rio, após duas décadas de extração de Diamantes com maquinário e recursos tecnológicos de ponta, 
promotores de grande devastação ambiental, concluiu sua operação de lavra no Jequitinhonha alegando 
exaustão da jazida (embora ainda permaneça com os direitos minerários), um fluxo surpreendente de 
garimpeiros, hoje conforme apontam os dados do Sindicato dos garimpeiros, estão estimados em torno 
de 2000 pessoas, que trabalham ilegalmente na região conhecida como Areinha.

A partir de então, do ponto de vista jurídico (e não ético-moral) promovido pelo Estado, esses 
garimpeiros passaram a ser designados como “criminosos”, cujo crime precípuo é exercer sua atividade 
laborativa sem consentimento oficial, sendo que esses mesmos sujeitos, sobretudo, no Alto Jequitinhonha, 
dedicam-se à roça e outras atividades rurais na época das águas, ou seja, vistos por outra perspectiva, 
como trabalhadores “legais” e necessários à nação. E ainda receberam as acusações de devastação e 
degradação ambiental promovida pela Mineradora financiada e incentivada pelo Estado. Os muitos 
relatos dos trabalhadores e estudos de pesquisadores apontam tais afirmações.

A respeito desse novo “Eldorado”, podemos chamar assim pela sua dimensão, no Jequitinhonha 
(Areinha), apresentam até hoje, formações discursivas e estratégias de poder que carreiam posições 
antagônicas, complexas e muitas vezes irreconciliáveis entre a tríade: Estado, garimpo e das sociedades 
dos entornos do garimpo. Areinha, para muitos, é conhecido como um lugar sem lei, de vagabundos, 
bandidos, traficantes e prostitutas, o que na perspectiva de Bourdieu (1990) seria um espaço “social 
simbólico” construído através dos “discursos de poder” de uma parcela da população. Outros por sua 
vez, argumentam, defensivamente, que quando a fiscalização ambiental lacra as máquinas em Areinha 
e os garimpeiros retornam para Diamantina há uma crescente onde de criminalidade na cidade, ou seja, 
mantê-los em Areinha tornou-se uma precária medida de segurança pública.

Contudo, em conversas informais com esses trabalhadores acusados por tais crimes, não 
conseguimos identificar tais ações. No que tange a prostituição, segundo relatos, houve um período 
em que a prática e o comércio sexual eram frequentes. Mas com a inserção de trabalhadores com 
famílias formadas nas cidades, este número foi reduzido e quase extinto. Restando apenas negociações 
esporádicas com algumas mulheres que se dispunham a tal exercício. Em conversa com um garimpeiro 
indagamos sobre tais ações e ele afirmou: “Na cidade existe tudo, prostituição, crime, roubo, etc. Por que 
aqui não pode acontecer isso? Somos diferentes? Ou isso são abordagens para nos colocar como errados 
e perigosos? Aqui, todo mundo ganha pelo que faz!” (Relato de um garimpeiro, 2014). Na fala desse 
trabalhador fica evidente o confronto de ideologias entre a tríade acima analisada.

A prefeitura local e a Cooperativa Regional Garimpeira de Diamantina defendem uma liberação 
do garimpo, de forma sustentável e com recuperação da área degradada. Enquanto isso, o Ministério 
Público considera a proposta inviável, alegando que a área está protegida por lei. Parte significativa 
de comerciantes de Diamantina apoia o garimpo e lucram com o aumento de investimentos na cidade 
oriundos da complexa rede que envolve o sistema de extração de minerais (garimpeiros, empresários 
do garimpo, compradores de pedras preciosas, contrabandistas, etc.). Tais ações podem ser observadas 
pela uma simples caminhada pela cidade, em que observamos lojas de materiais para garimpeiros, 
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restaurantes típicos, hotéis e pousadas com o nome referenciando ao garimpo. São apropriações históricas 
que entram em contradição com as ações excludentes destes trabalhadores, seja pelo poder do Estado ou 
da população.

           Vale relembrar que Diamantina surgiu necessariamente e unicamente a partir da renda econômica 
advinda da mineração, exercida através da força escrava. Por toda a cidade encontramos indício disso, 
seja na estrutura arquitetônica ou na observação de sua população ou localidades. Inicialmente, a extração 
dos minérios, sobretudo, o diamante, era responsabilidade da coroa portuguesa, posteriormente, muitos 
anos depois, passou a ser de empresas autorizadas pelo governo, do qual pagavam altas taxas de impostos 
para a livre extração e recebiam incentivos para tais ações. Contudo, anos depois, a mineração passou 
por complicações, a garimpagem foi proibida e o garimpeiro foi transformado num criminoso, como já 
citamos anteriormente, e, como podemos observar num pequeno trecho do texto de Martins (1997),

Dessa forma, na segunda metade do século XIX ocorreu forte processo de concentração dos 
terrenos minerais. Para milhares de homens que viviam da cata de diamantes, não restou outra 
saída se não integrar as “turmas” dos poderosos donos das lavras, trabalhando no sistema de 
praças. Os poucos que não se submeteram tornaram-se faiscadores, mineradores isolados que 
tentam serviços modestíssimos nos córregos mais afastados e, em geral, pouco promissores. 
Novamente, portanto, os garimpeiros foram empurrados para o lusco-fusco da marginalidade 
econômica e social. (MARTINS, 1997).

 Nos estudos de Martins (1997) é possível perceber também que, a legislação mineraria brasileira 
desde tempos remotos marginalizou a atividade garimpeira, colocando os garimpeiros na clandestinidade 
e no limiar da criminalidade. Simultaneamente nesse processo, contribuiu para as desavenças entre o 
garimpo e a empresa mineradora, favorecendo a multiplicação de conflitos pelas terras minerais. Tais 
conflitos reinam até hoje. Em visita a campo, pudemos notar cercamentos com dizeres ofensivos em áreas 
que pertencem às Mineradoras, dizendo para “manter-se afastados” “segurança armado 24 horas”. Mais 
uma vez tais observações nos mostraram a perigosa arena de conflito em torno dos recursos naturais na 
região de Areinha e de certa forma, legitimados pelo Estado. Uma vez que o mesmo incentivou e obteve 
lucros dos serviços de tais empresas e promoveu a exclusão e o rebaixamento dos garimpeiros diante das 
demais sociedades. Observamos assim, que na região de Diamantina, os direitos minerários continuou 
e permanece até hoje dominado pela desorganização e pelo bloqueio de imensas áreas, sobrando espaço 
para a ocupação e forma irregular ou mesmo sem fiscalização do trabalho de extração dos minérios, bem 
como, constantes conflitos por espaços. Essas observações também foram feitas por Martins (1997),

Como, na experiência regional, a grande maioria dos interessados em Alvarás de pesquisa e 
concessões de lavra quer tão-somente arrendar aos garimpeiros ou negociar com empresas 
mineradoras, havendo também os que pretendem simplesmente bloquear o acesso nas suas 
propriedades, percebe-se que os garimpeiros não tiveram alternativa: tocaram suas catas 
na ilegalidade. Até grandes empresas que almejassem iniciar projetos de extração de ouro 
ou diamantes na região encontrariam dificuldades para obter áreas onde pudessem trabalhar. 
(MARTINS, 1997).

Nesse sentido, podemos observar que as relações entre o Estado e o garimpo, sempre passaram por 
constantes oscilações ao decorrer do tempo histórico. Nas fases de expansão da economia, sobretudo no 
início do período colonial, constantemente o Estado estimulou a garimpagem, participando totalmente e 
exploratoriamente dos lucros através dos impostos na fiscalização e incentivo das explorações minerárias. 
Porém, alterando o ciclo econômico do país, nas fases de recessão ou de desaceleração do crescimento da 
economia, ou mesmo endividamento, o Estado criou políticas de repressão ou mesmo de bloqueio, feito 
de forma cruel e totalitária das atividades garimpeiras. Recaindo quase sempre na figura do trabalhador 
garimpeiro manual. Compreende-se porque o garimpeiro resiste ao contato e à colaboração com o Estado, 
fato esse que alimenta mais ainda sua propensão a manter-se na informalidade e distante do governo, 
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praticando a sonegação dos impostos e práticas de lavra artesanal e muitas vezes familiar.

Ressaltamos que o trabalhador garimpeiro estava e ainda se encontra envolvido diretamente em 
uma atividade proibida aos olhares do império (no período colonial) e do governo estatal (atualmente). A 
“perseguição” ao garimpeiro estava relacionada à ruptura do monopólio do diamante e buscava, também, 
impedir a queda dos preços no mercado internacional, provocado pelo comércio paralelo e ilegal, sendo 
tais proposições motivadoras até hoje das intervenções do Estado no garimpo. Conforme aponta Martins 
(1997), esse domínio sobre os preços e lucros era de suma importância para o governo, e permitir a 
divisão ou mesmo a perda dessa renda, estava relacionado à perda do poder sobre a colônia de modo 
geral e do controle de seus recursos naturais. O que certa forma, vale destacar que era o motim das boas 
relações econômicas internacionais do país e das dependências estruturais das empresas mineradoras ao 
Estado. 

Esta atividade paralela ao comércio do Estado, esse “caixa dois” no período colonial promovia e 
ainda promove um mercado paralelo altamente lucrativo e estruturado para certos integrantes das elites 
das cidades locais, que, por sua vez, em retorno, garantiam proteção e facilidade a alguns garimpeiros 
envolvidos nessa atividade. É uma espécie de trocas de favores, onde é claro, a elite local lucra mais e, 
é a dona dos equipamentos e das máquinas que destroem ainda mais as encostas do Rio Jequitinhonha. 
Hoje encontramos muitos empresários, sobretudo de Diamantina, que patrocinam escavações e auxiliam 
nas despesas dos trabalhadores garimpeiros. De modo geral, patrocinam os trabalhadores e ficam com 
maior parte dos lucros. Tais ações desregradas e sem fiscalizações, muitas vezes, relações até perigosas 
por envolver um ambiente de conflito.

Vale a pena ressaltar e relembrar, que em nenhum momento do período colonial ou da 
participação do Estado sobre os lucros com os diamantes oriundos do garimpo, eram levados em 
consideração aspectos ambientais, centrava-se estritamente em preocupações econômicas. Mesmo 
havendo repressões e severas punições aos garimpeiros e aquilombados, havia também, certa tolerância 
com tais personagens. Nesse momento, estava “desenhada” de vez a imagem negativa e preocupante dos 
garimpeiros e aquilombados, como pessoas que transgrediam leis e as regras, não respeitavam a corte, 
eram os degredados, criminosos, aventureiros, vadios, vagabundos, ciganos, biscateiros, desclassificados 
em geral. Muitos desses adjetivos são usados até hoje por parcelas da população local. Essas termologias 
vinham a calhar e permanecerem totalmente fortes na atualidade, em que, sobretudo como a população 
de Diamantina considera-os, mesmo o garimpo sendo o berço de origem dessa população e a atividade 
garimpeira ser a pedra fundamental de origem da região.

Podemos perceber em trabalho de campo e nos estudos de Sathler (2008), que a situação do 
garimpeiro da região de Diamantina muda radicalmente depois de todo esse processo de perseguição. 

No início do século XIX quando os diamantes diminuíram e com eles a rigidez no controle da 
Demarcação posto pelo poder fiscal do governo. Outrora perseguido ou tolerado, o garimpeiro 
agora trabalha livre, utilizando as mesmas técnicas de extração baseadas no trabalho individual (ou 
em pequenos grupos), braçal e utilizando alguns poucos instrumentos rudimentares encontrados 
em comércio local. (SATHLER, 2008).

O garimpeiro em sua nova condição de não perseguido, acaba assentando-se numa região que 
conhece bem, formando roças, povoados e vilas, como é o caso de São João da Chapada, distrito de 
Diamantina. Eles reproduzem cultural e economicamente os meios de vida, tal qual nos primórdios 
da ocupação itinerante no século XVIII do Vale do Jequitinhonha. Sendo assim, Esse garimpeiro dito 
tradicional do Alto Jequitinhonha possui uma atividade de subsistência ligada ao regime de chuvas: no 
período das águas, de outubro a março, dedicam-se a roça e outras atividades rurais; já no período da 
seca, de abril a setembro, retoma o garimpo de diamantes.
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Vale destacar ainda, que basicamente essas populações se constituem de analfabetos em sua 
maioria, desconfiados de tudo e de todos, assim como no período colonial da extração dos minérios e de 
toda aquela fiscalização excessiva, embora livre, o garimpeiro é atualmente, prisioneiro de sua origem de 
dos outros: um excluído. A situação atual do garimpeiro é complicada e difícil, como podemos perceber 
nos escritos de Sathler (2008): 

Na atualidade sua atividade econômica não se resume exclusivamente ao garimpo. Mesmo 
antes das proibições mais recentes, o garimpeiro já se dedicava também à extração de cristal-
de-quartzo; à coleta de flores e botões silvestres, especialmente a sempre-viva (Paepalanthus 
sp). Os garimpeiros também mexem com roça, cortam madeira para carvão e outros usos, criam 
bovinos, equídeos e muares etc. Alguns de aventuram no garimpo em outras regiões, ou migram 
para os grandes centros, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Os que foram e 
retornaram costumam contar a mesma história: sem qualificação acabaram subempregados; 
engrossaram favelas, seguiram marginais. Mas não deixaram de alimentar o sonho atávico de 
um dia bamburrar no garimpo. (SATHLER, 2008).

A situação do garimpeiro é complicada devido às restrições que a força política impõe. Nessa 
perspectiva, a atividade de colheita de flores, sobretudo da sempre-viva, hoje passa por um processo de 
proibições e fiscalização acirrada. Os garimpeiros não podem mais colher tais itens da mesma forma e 
período como faziam antes, existe hoje toda uma burocracia em cima da atividade. O Estado se apoderou 
da produção e extração das sempre-vivas como havia feito com os minérios, o rigor adotado, distanciou 
os garimpeiros desse trabalho, colocando-os como os vilões da história, os destruidores de uma vegetação 
típica e exclusiva da região. Dessa forma, encontramos o trabalhador garimpeiro em uma situação típica 
já vivenciada ao longo de sua construção histórica e formação econômica do Vale do Jequitinhonha. 
Esse trabalhador encontra por assim dizer, impasses que dificultam sua sobrevivência e permanência na 
região.

ANÁLISES LEVANTADAS

Através desses pequenos apontamentos procuramos promover uma discussão que apresentasse a 
atual situação do garimpo em Areinha a partir de sua construção e história e importância para a formação 
econômica e social do Vale do Jequitinhonha. Nessa perspectiva percebemos que a representação seja 
simbólica ou real da atividade extrativista para a cultura histórica das cidades ao seu entorno é presente 
e possui uma grande vinculação com as atividades turísticas, sobretudo em Diamantina, cidade mais 
conhecida no quesito de historicidade do Vale. Contudo, muitas observações negativas e preocupantes 
referentes às situações atuais envolvendo a vida garimpeira e sua prole, foram levantadas.

Dessa forma, quanto a vivência garimpeira, foi identificado uma preocupação quanto a perspectiva 
de futuro, uma vez que, suas atividades básicas são quase sempre controladas pelo Estado. E este por sua 
vez, dificulta e impede o trabalho do garimpeiro, seja na extração do minério ou no plantio da sempre-
viva. Em trabalho de campo, encontramos uma parcela desses trabalhadores vivendo de aposentadorias e 
repassasses do governo, mas assumiram que tais ajudas financeiras não são suficientes para a manutenção 
da vida e criação dos filhos.

Os filhos dos garimpeiros por sua vez, enfrentam dificuldades no âmbito escolar. Em entrevista 
direta a alguns jovens em sala da aula, foi indagado se alguém tinha pai ou mãe que atuava no garimpo. 
A resposta quase unanime foi que não. Contudo, em entrevistas às casas desses mesmos jovens os relatos 
evidenciavam que não só os pais atuavam no garimpo, como também os filhos no período das férias 
escolares. Um problema então foi levantado, porque se negaram a responder que não possuíam vínculo 
com garimpo na área escolar?
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Percebemos então que as hipóteses levantadas no início da pesquisa sobre a discriminação e a 
exclusão do trabalhador garimpeiro e de seus vínculos realmente são identificados na esfera da sociedade 
da cidade. O problema é o quanto tais ações afetam o cotidiano das pessoas, sobretudo, dos jovens e 
crianças e processo de formação escolar. 

A partir de tais levantamentos preocupantes, propomos parcerias com Cursos Superiores que 
pudessem dar respaldos nas orientações aos trabalhadores garimpeiros sobre como exercer a atividade 
com o menor índice de degradação ambiental possível. Mas não obtivemos respostas. Quanto a formação 
educacional dos jovens e crianças, estamos promovendo discussões e oficinas nas escolas das cidades ao 
entorno do garimpo, afim de contribuir com a formação histórica e social dessas coorte. Tais ações são 
extremamente importantes por resgatar a construção de uma região baseada na atividade garimpeira e 
fortalecer a importância da dignidade humana e sua vivência.

CONSIDERAÇOES FINAIS

Dessa forma, percebemos que restam poucas alternativas de meio de subsistência para esses 
trabalhadores garimpeiros nessa região desoladora do Vale do Jequitinhonha. Encontramos hoje, poucos 
aposentados, alguns donos de micro vendas e outros que tentam a sorte no garimpo ilegal de Areinha, 
arriscando a vida, família e segurança. Outros como afirmado anteriormente, se jogam no tempo e no 
espaço em busca das grandes cidades em busca de uma qualidade de vida melhor, o que na maioria das 
vezes não acontece. 

Esperamos de alguma forma que tais ações possam ser minimizadas a partir da educação e reconstrução 
da história da região, uma história ainda presente na dinâmica econômica, social e, sobretudo, turística da 
região. Bem como, queremos acima de tudo o respeito à dignidade humana e suas formas diferenciadas 
de sobrevivência. Se tais atividades econômicas são degradantes, perigosas ou ameaçadoras, resta ao 
Estado o auxílio a essas pessoas de forma coerente e contextualizada de sobrevivência. Esperamos com 
estudos futuros, promover uma relação mais propositiva e ética que funcione de fato entre o garimpo e 
o seu meio, seja social, jurídico e ambiental.
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