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Resumo 
 
Este texto analise a migração garimpeira entre o Brasil – 
especificamente o Maranhão e o Pará - e os Guianas dentro da 
perspectiva da formação de um excedente estrutural de mão 
de obra no contexto da nova divisão internacional do trabalho 
na periferia do sistema mundial. Pautada em pesquisa de 
campo e documental, a dinâmica deste sistema migratório é 
analisado com um recorte espacial (rural/urbano; 
Maranhão/Pará) e de gênero (Homens/Mulheres). Conclua-se 
que os “excluídos” do emprego se inserem em sistemas 
migratórios de trabalho informal e não protegido e ficam fora da 
atenção das políticas sociais.  
 

Palavras chaves: Migração; Garimpo; Desemprego Estrutural; 
Gênero; Guianas. 
 

Abstract 
 
This text analyzes the golddiggers migration between Brazil - 
specifically Maranhão and Pará - and the Guianas within the 
perspective of the formation of a structural surplus of labor in 
the context of the new international division of labor in the 
periphery of the world system. Guided by field and documentary 
research, the dynamics of this migratory system is analyzed in 
a spatial (rural / urban, Maranhão / Pará) and gender (Men / 
Women) perspective. It is concluded that the "excluded" of 
employment are embedded in migratory systems of informal 
and unprotected labor and are left out of the attention of social 
policy 
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Neste artigo visamos analisar o a dinâmica de redes migratórios em torno 

da atividade garimpeira na Pan-Amazônia, como estratégias marginais para 

minimizar os efeitos estruturais de desemprego e pobreza inerente à acumulação 

capitalista na Amazônia. Procuramos entender como estas redes se estruturam 

como formas de recrutamento para a exploração de homens e mulheres e ao 

mesmo tempo como estratégias de proteção. A pesquisa concentrou sua análise em 

recortes urbano/rural, Maranhão (o munícipio Lago da Pedra) e Pará (Belém) e 

homens/mulheres, marcadores de diferenças dentro de um mesmo sistema 

migratório. No final discutimos o que esta realidade pesquisada significa para pensar 

a lógica do acumulação do capital para a população amazônida e para elaboração 

de politicas sociais. 

 A migração precisa de um olhar crítico a partir dos seus determinantes e 

das suas configurações particulares para poder elaborar políticas que fortalecem a 

garantia dos direitos dos migrantes trabalhadores, postos em movimento pelas 

forças da lógica capitalista e interesses geopolíticos. A nossa análise se baseia 

numa pesquisa realizada com uma equipe de pesquisadores da organização 

paraense Sodireitos em parceria com o Grupo Mulheres em Movimento, a 

Universidade Federal do Pará e a Secretaria Estadual (UFPA) e a Secretaria de 

Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH), com o apoio da Secretaria Nacional de 

Justiça do Ministério da Justiça e do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e 

Crime – UNODC (SILVA, 2014).  

Pesquisas realizadas anteriores (HAZEU, 2008; SILVA;HAZEU, 2011; 

HAZEU, 2014) e análise documental evidenciaram a existência de um complexo 

sistema migratório que envolve os estados de Maranhão e Pará e os territórios pan-

amazônicos  Guiana Francesa, Suriname e República Federativa de Guiana. O 

trabalho de campo foi realizado na microrregião do Pindaré em Maranhão e em 

bairros de periferia de Belém do Pará, através de oficinas, encontros e visitas 

domiciliares para registrar as falas e realidades das famílias dos migrantes. Nos 

anos seguintes acompanhamos estas redes migratórias através da atividade do 

posto de atendimento humanizado no aeroporto de Belém, atividades de formação 

em bairros de periferia de Belém e do contato permanente com as mulheres 

migrantes. 

 



 

2. SISTEMA MIGRATÓRIO GARIMPEIRO NO SEU CONTEXTO 

 

No meio da crise atual do capital e em resposta a ampliação da acumulação 

capitalista na Amazônia legal (incluindo Maranhão) e o desmonte simultâneo das políticas 

sociais no Brasil, contingentes de pessoas são forçadas a se deslocar e circular entre 

diversos territórios em busca de sobrevivência, especialmente trabalho. São cada vez mais 

pessoas que se tornam uma superpopulação relativa sem perspectiva nenhuma ou precária 

de participar do mercado de trabalho capitalista, um excedente estrutural de mão de obra no 

contexto da nova divisão internacional do trabalho na periféria do sistema mundial, 

evidenciando uma das mais problemáticas características da crise, a questão do 

desemprego crônico, de trabalho supérfluo (MÉSZÁROS, 2009). 

Estudar migrações neste contexto requer um entendimento da mobilidade destes 

trabalhadores que apresenta inúmeras contradições e a concepção de sistemas migratórios) 

é uma ferramenta para esta análise:  

   

Migrações devem ser concebidas como resultados de contextos históricos 
particulares e adquirem uma dinâmica interna que lhes confere as 
características de um sistema como um conjunto de países ou regiões que 
alimentam fluxos migratórios importantes entre si, redes macro-regionais que 
unem uma região central a uma série de países emissores de migrantes e a 
interligação entre fluxos migratórios e outro tipo de intercâmbio (político, 
comercial, cultural e econômico) (PEIXOTO, 2004, p. 27).  

 

Elas se materializam a partir de fluxos e formação de redes migratórias, que 

implicam origem e destino, e a compreensão do retorno como elemento constitutivo 

da condição de migrante. Os migrantes e as migrantes (divisão necessária pela 

observação das especificidades de gênero no sistema migratório estudado) que 

circulam entre os territórios desta pesquisa, o interior de Maranhão, as periferias 

de Belém do Pará e os garimpos na Guiana Francesa, Suriname e República 

Federativa da Guiana, são quase exclusivamente parte desta superpopulação 

relativa que a partir da migração entre seus lugares de origem e os garimpos nas 

Guianas formaram um sistema de sobrevivência marginal, fora das relações 

formais do mercado do trabalho e longe das politicas sociais.  

Segundo Hazeu e Silva (2011) o Suriname e as Guianas, e parcialmente 

a Guiana Francesa fazem parte de um cinturão de garimpos na fronteira norte da 

Amazônia brasileira para onde os fluxos migratórios se dirigem. A própria Amazônia 

brasileira tem figurado como território de garimpagem, principalmente a partir dos 

anos 60 do século passado, quando os estados do Pará, Amapá, Roraima e 



 

Rondônia vivenciaram enormes fluxos migratórios de garimpeiros, principalmente 

oriundos do Maranhão. Em alguns casos as áreas garimpeiras foram fechadas e os 

garimpeiros expulsos (Serra Pelada, Território Ianomami, Oiapoque), outras áreas 

foram esgotadas ou ficaram não lucrativas pelo preço de insumos em comparação 

com o preço do ouro, como a reserva garimpeira em Itaituba e os garimpos em 

Amapá.  

Segundo Corbin (2007) há fluxos de garimpeiros de sexo masculino para 

o Suriname e os Guianas de Roraima, Pará e Maranhão, sendo que aqueles 

oriundos do Pará e Roraima geralmente nasceram no Maranhão. Há também uma 

importante informação em estudos como o de Corbin (2007) e o de Hazeu (2014) 

que mostra que parte significativa das mulheres que migram para os garimpos 

nasceu no Pará. Observando o Censo 2010 em relação à migração ao Suriname a 

Tabela 1 confirma estas conclusões:  

Tabela 1 - Estados de origem dos migrantes para o Suriname 

 
Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Brasil 3416 2014 1402 0,69 0,41 0,29 

Maranhão 1588 1150 438 18,23 13,2 5,03 

Pará 1288 537 751 9,44 3,93 5,5 

Amapá 130 72 58 5,63 3,12 2,51 

Roraima 94 53 41 7,96 4,49 3,47 

Piauí 78 67 11 3,79 3,25 0,53 

Tocantins 64 38 26 1,53 0,91 0,62 
Mato 
Grosso 36 30 6 0,44 0,36 0,07 

Amazonas 30 17 13 0,84 0,47 0,36 

Fonte: Elaborada pelos autores com base em: IBGE / Censo Demográfico 2010. 

 

No Pará a maioria de migrantes para o Suriname são mulheres e um número 

considerável de migrantes para este país saem de Belém, especificamente das 

periferias de Belém, sendo que só 20% dos homens que migram do estado do Pará 

para o Suriname e 37% das mulheres que vão para o Suriname saem de Belém. Os 

garimpeiros homens do Pará provavelmente migram mais de áreas garimpeiras 

neste estado diretamente para o Suriname. 

Do Maranhão, a principal origem de migração para o Suriname, migram muito 

mais homens que mulheres, confirmando a observação das duas pesquisas citadas, 

apontando ainda uma grande diferencial: os migrantes não saem da capital São Luis 

mas da zona rural. Dos 1588 migrantes maranhenses para o Suriname, somente 26 



 

eram de São Luis, menos que 2% e ainda sendo a maioria mulheres. Os garimpeiros 

maranhenses são predominantemente homens da área rural, de pequenos 

municípios, conforme também evidenciam os dados repassados pela SEJUDH 

referente a pesquisa sobre o perfil de migrantes que que embarcam e desembarcam 

relação ao Suriname e Guiana Francesa: do total de 138 viajantes entrevistados, 76 

eram naturais do interior do estado do Maranhão (SILVA, 2014). 

Pode-se supor uma relação entre esta “migração em massa” para o Suriname 

e as políticas de integração e desenvolvimento pensadas historicamente para a 

região, que envolve disputa contínua pelo acesso e domínio dos recursos naturais 

na Amazônia (minérios em especial), processo esse que tem tido consequências 

extremas para as populações, aí incluídos os estímulos à migração. 

A migração de mulheres para os garimpos faz parte do sistema garimpeiro, 

que desloca grandes quantidades de homens do interior do Maranhão, cujas 

mulheres e filhas ficam na terra original. A demanda por mulheres nos garimpos, 

para as atividades de cozinheira e prostituta/companhia é organizada por outras 

redes, outros recrutadores e outras origens do que aquelas que recrutam os 

homens. São geralmente homens e mulheres que trabalham com bares, 

restaurantes e boates que acessam suas redes de contatos e assim parece que 

Belém entrou na rota de migração de mulheres para o Suriname, de forma 

diferenciada neste sistema de migração. 

O fato de que a migração de mulheres para o Suriname ocorre a partir das 

periferias parece relacionar-se com alguns marcadores das suas histórias: a história 

recente de migração da maioria das famílias destas mulheres do interior para a 

cidade e a migração de mulheres para a Amazônia através de mecanismos 

parecidos. Trata-se de uma migração em relação às precárias territorializações nas 

periferias de Belém, as redes de recrutamento presentes nestas periferias e histórias 

de sucesso, que aliás se referem à migração aos garimpos. 

Em relação à população rural e as dimensões territoriais do estado de 

Maranhão, constata-se forte concentração de terras no Estado, considerado pelo 

IBGE um dos mais pobres do Brasil. Em seu livro Terra, Trabalho e Poder – conflitos 

e lutas sociais no Maranhão contemporâneo, o pesquisador Marcelo Carneiro (2010) 

faz um balanço dos últimos quarenta anos sobre a realidade da estrutura agrária e 

relação de trabalho no campo maranhense e constata que: “o tipo de atividade 



 

incentivada (pecuária, soja, cana-de-açúcar, plantações florestais) é fortemente 

exigente em recursos fundiários impactando negativamente na distribuição da posse 

e da propriedade da terra”  

E, reconhecendo que é a partir desse modelo que se apresentam as 

oportunidades de trabalho para a população, afirma que gera poucos empregos 

permanentes e muitos temporários, concentrando ainda um grande número de 

denuncias de trabalho escravo (CARNEIRO, 2010) 

É nesse contexto que estão às famílias de garimpeiros que migram no 

município de Lago da Pedra região Pindaré, ocupada na década de 50 e 60 e 

sacudida por uma luta sem trégua entre pecuaristas e os posseiros que plantavam 

seus roçados familiares. Essas regiões recebiam o fluxo migratório de camponeses 

expulsos das regiões de colonização antiga e de outros estados do Nordeste, nas 

quais se fazia mais violenta a pressão por pagamento da renda e do foro. Almeida, 

1975 afirma:  

Foi para “ordenar” a ocupação de novas regiões que os governos resolveu 
criar projetos de colonização que objetivavam assentar grandes 
quantidades de famílias camponesas na região centro-oeste do /Estado, 
englobando parte dos municípios de Grajaú, Lago da Pedra, Vitorino Freire, 
Pindaré-Mirim, Santa Luzia e Amarante do Maranhão, bem como os 
projetos de colonização de Barro do Corda e a Colone – Companhia de 
Colonização do Nordeste (ALMEIDA.1975). 

 

Há uma perceptível redução no número de habitantes notada entre 1980 e 2010 

na área rural e fortes flutuação na área urbana que se explica majoritariamente pela evasão 

da população em função de novas oportunidades de vida originadas ou nos municípios 

próximos ou em grandes centros urbanos, tendo constituído um fluxo migratório intenso 

a São Luís, São Paulo e regiões de garimpo distribuídas por Mato Grosso, Pará e Planalto 

das Guianas. 

Tabela 2 – População residente por situação de domicilio no Lago da Pedra 

ano 1981 1991 2000 2010 

situação 
de 

domicilio total urbano rural total urbano rural total urbano rural total urbano rural 

população 44.807 120.006 32.801 46.877 17.562 29.315 40.405 24.048 16.357 46.083 30.046 16.037 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico  

Nas entrevistas e durante as oficinas a migração para os garimpos foi colocado 

pelos participantes como estratégia de capitalização das famílias que não tem terra ou pela 

falta de recurso para investir nas terras que alguns possuem.  



 

Em Belém, no Maranhão e nos Guianas se apresentam intermediários 

que trabalham para possibilitar ou facilitar a migração, em alguns casos para se 

aproveitar da vulnerabilidade de pessoas que querem ou precisam migrar e não tem 

condições para se organizar de forma independente ou só com apoio familiar. 

Formaram-se redes voltadas para a superexploração dessas pessoas, conhecidas 

como redes de tráfico de pessoas e outras como redes de contrabanda de 

migrantes. Tráfico de pessoas é uma violação de direitos humanos nas quais 

pessoas são recrutadas para ser inseridas em situações análogas ao trabalho 

escravo, no contexto de mercado ou do lar, distante de seu lugar de residência.  

Contrabando de migrantes é a intermediação por pagamento para possibilitar a 

migração. 

Como exemplo da migração dos garimpeiros do Maranhão ressaltamos a 

dinâmica relatada pelos migrantes do Povoado Sindô I (em Lago da Pedra), 

conforme registramos no relatório de pesquisa (SILVA, 2014). Eles se deslocam 

para a sede do município que fica localizado há 45 km. Segundo informação do 

presidente do sindicato, este é o povoado mais distante, mas saem garimpeiros de 

todos os povoados deste município. O transporte é feito por carros particulares 

(lotação) ou caminhões (Pau de Arara). Da sede de Lago da Pedra utiliza-se de 

Vans como transporte até o Terminal Rodoviário do município de Bacabal e 

posteriormente viajam para Belém através de linhas comerciais das empresas de 

transportes interestaduais. Ao chegarem em Belém, dirigem-se, na sua maioria, para 

hotéis indicado por outros garimpeiros que já migraram e deste para o aeroporto 

Internacional, onde embarcam para o Suriname e outros para a Guiana Francesa. 

Acerca do recrutamento realizado de garimpeiros para os garimpos do 

Suriname e Guiana Francesa, este processo é feito por proprietários de máquinas3 

na sua maioria brasileiros que já se estabeleceram nos garimpos do Suriname. Mas, 

as informações de possíveis “vagas” chegam por garimpeiros quando ligam do 

Suriname ou Guiana Francesa para falar com a família ou conhecidos (vizinhos 

amigos e parentes). 

Identificou-se através de entrevistas e conversas com famílias, a 

organização pessoal depende de estratégias pessoais para empréstimos de 
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atividade de garimpagem tanto no Suriname quanto na Guiana Francesa. 



 

recursos que vão ser utilizados da aquisição do passaporte, passagens, 

alimentação, hospedagens e para deixar com a família.  No Povoado Sindô I 

ouvimos relatos sobre pessoas que emprestam dinheiro a juros e no centro 

comercial de Lago da Pedra visitamos um escritório de contabilidade¹ que faz o 

cadastro inicial, pela internet, para a retirada do passaporte nas delegacias da 

policia federal de Caxias (MA), Teresina (PI) ou São Luiz (MA). 

 No Suriname, se hospedam em hotéis administrados ou de propriedade 

de brasileiros onde os proprietários de máquinas vão buscá-los e levá-los até os 

garimpos, onde ficam em grupos geralmente de cinco garimpeiros com um acordo 

de 18% do ouro garimpado para o grupo. Recebem em ouro, vendem em 

Paramaribo, recebem uma parte em dólar e o próprio comprador do ouro transfere 

uma parte do dinheiro para a conta de suas famílias, em Lago da Pedra, em reais. 

Quando voltam para Belém, comercializam os dólares com outros 

brasileiros ao desembarcarem, também com taxistas do aeroporto e no hotel em que 

se hospedam antes da volta para o Maranhão. 

É importante contextualizar a origem da relação dessas famílias do 

município de Lago da Pedra com à pratica de garimpagem, na qual, os mais idosos 

estiveram nos garimpos de Serra Pelada até o final da década de 1980 quando este 

garimpo foi fechado, e até hoje eles participam de reuniões com a cooperativa que 

hoje é 'dona" de serra pelada. Existe uma associação de garimpeiros de serra 

pelada, em Lago da Pedra. Uma segunda geração de garimpeiros na década de 

1990, estiveram nos garimpos de ouro de Itaituba e Castelo do Sonho, no Pará, no 

Garimpo do Peixoto, no Mato Grosso e nos garimpos de pedras preciosas, em 

Roraima. 

Com a crise de Serra Pelada e um maior controle por parte do governo 

federal sobre esses outros garimpos, alguns garimpeiros capitalizados, migraram 

para o Suriname e lá se tornaram "donos de máquinas" e arregimentam os demais 

(operadores de maquinas, cozinheiros, operários). A atual geração de garimpeiros 

desse município que migram para o Suriname ou Guiana francesa, já contam com 

essa teia de relações. 

Hazeu (2014) destaca que a prostituição é um fator importante para pensar 

em termos globais os deslocamentos de mulheres migrantes (e cada vez mais 

também outros atores, como travestis, homens, transexuais etc.) num mercado de 



 

trabalho do sexo, as formas de (des)territorialização que ela possibilita e a produção 

de identidades marginalizadas no conjunto da sociedade, de origem e de destino:  

 

Importancia de trabajadores de sexo debido su rol en la creación de un 
espacio social transnacional en función de las redes que crean y de la 
circulación de dinero que promueven, también en sus países de origen. 
Estas reflexiones contribuyen a pensar en los desplazamientos de las 
brasileñas (PISCITELLI, 2008, p. 184). 

 

Outros mercados de trabalho oferecem possibilidades limitadas para a 

inserção de mulheres migrantes e o grau de exploração também se evidencia. Os 

empregos que conseguem durante a estadia no país de destino geralmente são de 

restaurantes, limpeza, salão de beleza, supermercado, organizando festas 

brasileiras, cuidar de idosos, como balconista, de massagista estética e, junto com 

marido europeu, uma loja de venda de flores. 

Na migração internacional entre o Brasil e o Suriname não se configura como 

uma migração do sul para o norte, de países ex-colônias para os países ex-

colonizadores, analisada por Sayad (1998).  É uma migração que não pode ser 

compreendida a partir destas mesmas premissas, pois é uma migração entre um 

país ex-colônia e atualmente uma potência econômica (Brasil) e um país ex-colônia 

e economicamente e politicamente marginal, com uma diversidade étnica e racial, 

em princípio, não dominada pela ‘branquitude’ e ‘etnocentrismo’ (Suriname).  

É uma migração feminina entre países do sul com fortes movimentos 

circulares, mas com, no caso da migração das mulheres de Belém para o Suriname, 

menos características de transnacionalidade e em termos de quantidade e 

movimentação pelo menos tão significativo quanto a migração para Europa.  

 

3. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A divisão de gênero da migração no sistema migratório em foco tem seu 

fundamento numa lógica do sistema capitalista que gera desemprego estrutural e 

crescente no campo no meio do agronegócio e pecuária e nas periferias das 

grandes cidades onde os serviços ao funcionamento do capital se concentram.  

As estratégias de sobrevivência das famílias de pequenos agricultores no 

Maranhão tem incorporado desde os anos 1970 a migração atrás de trabalho braçal, 

masculino (fazendas, obras, mineração). Estas famílias mantem uma estrutura de 



 

divisão de trabalho, na qual a mulher assume a chefia da casa e dos filhos e do 

trabalho na roça e na coleta de frutas nos arredores. Os homens assumem o papel 

do trabalhador migrante nas frentes de trabalho da expansão capitalista e nos 

garimpos. 

As famílias nas periferias de Belém tem na sua maioria uma história de 

migração do interior do Estado para o capital através de redes migratórios familiares, 

nas quais as mulheres tem assumido a responsabilidade de organizar esta 

mobilidade e novo assentamento. No contexto urbano as mulheres vivem fortes 

processos de redefinição de suas identidades, porém, sem acesso a trabalho e 

vivenciado a violência urbana. Das famílias de periferia muitas mulheres migram 

atrás de oportunidades no exterior. 

Tanto os trabalhadores migrantes maranhenses quanto as trabalhadores 

migrantes belenenses migram através de redes de recrutamento, diferentes em cada 

lugar. Enquanto o recrutamento no Maranhão ocorre através de redes de 

garimpeiros e donos de garimpo, em Belém o recrutamento ocorre por meio de 

aliciamento por estrangeiros e pelas redes de mulheres que já foram inseridas no 

sistema migratório. Este recrutamento em vários momentos assume o caráter de 

contrabando de migrantes (quando o migrante paga altos valores a intermediários 

para poder migrar) e tráfico de pessoas (quando o migrante fica refém e explorado 

no lugar do trabalho no destino das pessoas que intermediaram sua migração). 

A divisão de gênero também se afirma no tipo de trabalho para que são 

recrutados. Os homens em sua grande maioria para a extração de minérios e as 

mulheres na sua grande maioria para as atividades de reprodução nos garimpos, 

como cozinhar, prostituição e comércio. 

Os e as migrantes circulam e trabalham nos seus lugares de origem e os 

garimpos, através do qual contribuem com a sobrevivência das suas famílias e com 

a economia dos países conectados através de sua migração. A riqueza produzida 

por estes migrantes entre na circulação capitalista, sem que eles sejam formalmente 

inseridos nas relações de produção capitalista, sendo um permanente exercito de 

reserva de trabalho com uma dinâmica particular de sobrevivência.  

Sendo marginalizado dentro da lógica do capital, também são 

invisibilizados para as politicas sociais, que por definição deveriam atendê-los. A sua 

mobilidade e o tipo e lugar do trabalho nos quais são inseridos passam 



 

despercebidos, não entendidos e não priorizados para o poder público e nos 

serviços públicos. 

Ressalta-se a importância de uma articulação no âmbito das relações 

internacionais, visto a necessidade de uma pactuação entre o Brasil e os países de 

destino para a garantia dos direitos humanos aos migrantes brasileiros na 

localidade, considerando que quanto mais os países impõem barreiras para o 

processo migratório ou se omitem de oferecer políticas sociais, mais a rede 

criminosa do tráfico de pessoas e contrabanda de migrantes se fortalece na 

clandestinidade. 

As próprias redes migratórias podem ser potencializadas para pensar e 

implementar políticas sociais voltadas para os trabalhadores em movimento e suas 

famílias nos lugares de destino. 
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