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PEÕES E MULHERES DE CABARÉ: RUPTURA E RECONSTRUÇÃO DAS 
RELAÇÕES SOCIAIS 

  

A comunidade, a família, a saída  

Toda dominação se exerce mediante alguma espécie de interação 
entre as estratégias dos dominadores, as margens de poder, as orientações 
culturais e as formas de organização dos dominados. Tentar compreender 
essa interação é considerar não apenas os aspectos objetivos e materiais que 
levam as pessoas a se engajarem nessas relações mas também os 
significados e valores que interferem nas suas trajetórias.  

Inúmeros depoimentos das pessoas envolvidas nas relações hoje 
registradas como escravidão atestam a presença dos laços familiares e 
comunitários no funcionamento da exploração e na composição das redes 
de recrutamento. Os donos das empresas, os verdadeiros empregadores, 
estão sempre ausentes do contato direto, das cenas de recrutamento e 
conflito. Pela prática do regime de empreita, escapam, como foi visto antes. 
Empreiteiros e recrutadores assumem suas funções e tentam servir-se dos 
laços familiares e comunitários entre os subordinados para exercer melhor o 
controle sobre eles, enquanto os segmentos subordinados tomam as mesmas 
relações como base de sua organização e resistência. 

Exemplos poderiam ser recolhidos de quaisquer regiões do País, 
incluindo as urbanas. Também se poderia refletir sobre a presença das redes 
familiares e de conhecimento entre os recrutadores, encarregados da 
vigilância e da repressão armada sobre os trabalhadores. Nesta 
oportunidade, porém, a análise se volta para as relações entre os 
trabalhadores e será feita a partir de dois dos segmentos de subordinados, 
personagens centrais de acontecimentos que se desenrolaram no estado do 
Mato Grosso nas décadas de 1970 e 1980: os peões - trabalhadores braçais 
de origem camponesa empregados nas fazendas; e as mulheres das zonas de 
prostituição próximas. A título de aproximação, algumas referências serão 
feitas à situação que se encontra, mais recentemente, entre as mulheres das 
zonas de prostituição próximas aos garimpos do Vale do Tapajós.  

Em sua maioria, esses homens e mulheres são, como se sabe, muito 
jovens. Entre os trabalhadores das fazendas do Mato Grosso, 
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predominavam, na época focalizada, os pertencentes à faixa etária entre os 
dezessete e vinte e tantos anos. Mas é principalmente entre as mulheres das 
zonas de prostituição que se encontram as pessoas mais novas. Foi ficando 
cada vez mais visível a presença de mulheres tão jovens que só se pode 
chamá-las de crianças. Um menino de doze anos pode não ser de muita 
valia para a tarefa de derrubada de árvores, embora em outras atividades, 
como as que se realizam nas carvoarias, na colheita do algodão e em tantos 
outros estabelecimentos, sua estatura, suas mãos pequenas, sua 
subordinação aos pais possam contar como atributo positivo do ponto de 
vista dos exploradores. É também a tenra idade, a fragilidade e a virgindade 
das mocinhas que podem constituir o maior trunfo dos exploradores e 
propiciar-lhes lucros maiores.  

Entretanto, sempre serão encontrados homens e mulheres mais 
velhos. As diferenças de expectativa com relação a uns e a outros se 
manifestam, às vezes em atos simples do cotidiano, às vezes, 
dramaticamente, mediante atos rituais de violência aparentemente sem 
sentido, como se verão mais adiante.  

Examinar como critérios de gênero, idade, geração e outros atributos 
interferem na conformação das expectativas desenvolvidas por dominados e 
dominadores acerca do papel a ser assumido por pessoas determinadas 
constitui, pois, objetivo desta parte do trabalho. A investigação indica 
perversas coincidências entre as estratégias dos dominadores e as 
necessidades, organização e os valores próprios dos dominados. Identificar 
essas coincidências e as expectativas que as informam implica:  

1) traçar algumas trajetórias que levam jovens, homens e mulheres, 
da casa dos pais e das comunidades de origem até as áreas de serviço e 
prostituição;  

2) indicar, na reconstrução dessas trajetórias; as relações desses 
homens e mulheres entre si, com membros das famílias e comunidades de 
origem e com membros das famílias e comunidades nas quais passam a 
inserir-se nas áreas de serviço;  

3) procurar apreender a eficácia que tem para os exploradores o uso 
das relações de parentesco no exercício da dominação;  

4) buscar compreender o uso, que fazem os dominados, dos laços de 
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parentesco, conhecimento e vizinhança como instrumentos de minimização 
dos efeitos da exploração, de proteção mútua e resistência.  

Com o objetivo de caracterizar a imobilização, a não-remuneração e a 
violência da escravidão, aqueles que estão preocupados em denunciar 
registram informações sobre as redes familiares e comunitárias que atuam 
no funcionamento da escravidão. Trata-se, pois, de atribuir a essas 
indicações o poder explicativo que podem ter.  

 

Rapazes: a briga e a bênção  

Tomando-se o segmento de jovens solteiros - rapazes - ou recém-
casados, membros de famílias de pequenos produtores que constituíam o 
contingente mais significativo de trabalhadores braçais das fazendas 
observadas no estado do Mato Grosso no período mencionado, percebe-se 
que o sair de casa nessa fase da vida faz parte da tradição do seu grupo de 
origem. Atestam-no as estórias contadas pelos pais e avós que, como num 
prolongado ritual de "despedida de solteiro", foram ter com outros de sua 
idade em lugares e situações desconhecidas, em busca dos mesmos 
objetivos: obter recursos, sem dúvida, mas também conhecer o mundo, 
livrar-se do peso da autoridade paterna, experimentar a vida sem os 
cuidados maternos, fora da proteção e do constrangimento dos laços 
familiares e comunitários.  

Nesse sentido, no discurso dos rapazes - como eram chamados os 
jovens trabalhadores não-casados -, a saída de casa estava sempre referida a 
uma briga com o pai, à mágoa que guardavam deste por lhes ter sido negada 
a compensação esperada. Queriam estudar, e não lhes havia sido dada 
oportunidade; queriam comprar roupas, ir a festas, e nunca lhes era dado o 
dinheiro suficiente apesar de integrarem, com suas energias, o grupo de 
trabalho doméstico. A ruptura com o pai se expressava sempre no dizer que 
haviam saído sem ao menos despedir-se dele.  

Logo, no entanto, aparecia no discurso sobre a saída a figura da mãe. 
Nunca sair sem despedir-se dela, sem tomar-lhe a benção, espécie de 
proteção que acompanharia o filho no incerto percurso e, sem dúvida, lhe 
asseguraria também a mediação necessária à volta, à reconciliação, quando 
o momento chegasse. A mágoa, então, seria passada a limpo. A briga 
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ritualizava a crise estrutural do ciclo da família - o conflito entre o velho 
chefe da casa e o filho em idade de tornar-se também chefe de uma nova 
unidade doméstica. Na volta, os rituais de ruptura não teriam mais sentido.  

Mas no percurso que fazia, no "trecho" que percorria, o rapaz teria 
que vencer obstáculos, recolher troféus e trazê-los como afirmação do 
direito ao novo status.  

Descrita assim, a sina dos degradados filhos de camponeses, 
reduzidos à condição de escravos, mais parece a epopéia de heróis de 
cavalaria. Aparentemente tão distinta pelo que se vê descrito nas denúncias 
sobre escravidão, no Brasil, a trajetória de uns e de outros guarda, no 
entanto, muitas semelhanças. Os sonhos importam! As diferenças de época 
e de conteúdo encobrem a proximidade de significados. Nos contos de 
cavalaria - como também nos contos de fadas - os filhos, homens ou 
mulheres, que se aproximam da vida adulta saem de casa. Cada passo na 
trajetória que então se inicia tem razões que não são apenas de ordem 
econômica e material, mas também cultural e simbólica. Assim, as 
estratégias dos dominadores interagem com a organização, a tradição e os 
valores dos dominados.  

Necessidades de complementar o orçamento familiar e de obter 
recursos para inaugurar uma nova unidade familiar e de produção já foram 
apontadas na literatura brasileira como razões pelas quais os jovens deixam 
o espaço doméstico. Existe, porém, a prova, o desafio, a vontade de 
desbravarem o mundo, de viverem novas experiências, de provarem-se 
capazes. Nesse sentido, as propostas de trabalho fora e de remuneração à 
base da empreita, mais as vantagens com que acenam os “gatos”, são 
facilmente assimiláveis: adequam-se ao espírito dos jovens que apostam na 
plenitude de sua energia e estão predispostos a intensificar ao máximo o uso 
de sua força de trabalho, na ilusão de que o máximo de esforço, a privação e 
o sacrifício os trarão de volta transformados, num curto lapso de tempo. 
Seus pais e avós foram aos garimpos, aos seringais ou mesmo se 
empregaram com fazendeiros ou vizinhos mais aquinhoados; também se 
submeteram ao risco de ter ou não êxito na jornada. Esta é a regra, a 
tradição. Além das habilidades pessoais necessárias para lidar com as 
dificuldades encontradas, as circunstâncias objetivas diferem: podem ser ou 
não favoráveis aos jovens trabalhadores que se lançam no "trecho".  
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Para os jovens engajados nas tarefas por empreita, liquidar a dívida e 
obter saldo tornam-se também questões de honra. É preciso voltar à casa 
com presentes, objetos de uso pessoal, recursos para iniciar uma vida 
independente, estórias para contar. A idéia de ter que cumprir tais 
expectativas é tão forte que o insucesso pode significar a não-volta, a 
consolidação da ruptura com a família e com a comunidade de origem:  

Raimundo Cruz da Silva, de 47 anos, por exemplo, já desistiu de 
voltar para sua cidade natal no Ceará. Quando tinha 16 anos, um 
homem carregando uma mala cheia de dinheiro bateu à porta da casa 
de seu pai e convidou o filho para enriquecer no Pará. E há 29 anos 
Raimundo alterna períodos de trabalho nas fazendas de Paragominas 
com folgas nas pensões. "Não tenho lenço nem documento, nem 
alegria. Só me resta a cachaça" (Veja, 24/8/91).  

Como Raimundo, eram muitos os que não voltavam por sentirem o 
orgulho ferido de retomar sem ter algum recurso. Às vezes, um rádio de 
pilha, um presente para mãe, chegar à casa num táxi vindo da rodoviária 
para disfarçar o insucesso e então, partir de novo, voltar ao "trecho". Em 
muitos casos se tornavam celibatários, excluídos do patrimônio familiar 
que, quando existe, pode ser atribuído a outro filho. Afastados da rede de 
relações sociais costumeiras, tais trabalhadores, passada a idade prescrita 
para o casamento, passavam a chamar-se e a ser chamados peões do trecho, 
trecheiros: "não têm morada; a morada deles é onde eles trabalham".  

 

Organizando a saída, o trabalho e a volta  

Mas, até chegarem à situação de ruptura, havia uma série de 
possibilidades das quais os jovens trabalhadores que se aventuravam no 
"trecho" se valiam. Sair sempre com um companheiro, ou vários, um irmão, 
primo, cunhados, grupos de vizinhança; no trabalho, formar "times" sob a 
liderança do "chefe de time", que é também um companheiro e que substitui 
o empreiteiro na mediação com a administração da fazenda.  

- Esse serviço que você estava tocando era de sociedade?  
- Era sociedade. Eu trabalhava junto. O da cozinha (era um direto e 
levava a bóia no serviço) era porque tinha três meses que estava 
aleijado. Tinha estragado os dedos trabalhando como vaqueiro numa 
fazenda. Nos já conhecíamos ele, é Zé Maria. Os outros estavam 
todos sadios e, para não judia r com ele... Ele experimentou trabalhar 
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na foice, mas não conseguiu... Ele tinha falado que agüentava 
trabalhar. Eu gosto dele, dos pais dele (...) (Maré Mansa, "chefe de 
time", Chapadinha, MT. Entrevista. 1982).  

 

RESISTÊNCIA 
 
Aí, depois, teve um homem que adoeceu lá, peão, que ele tinha 
muitos peões, muitos... estava na hora de morrer. Esse homem, dizem 
que reclamava, pedia a eles para tirarem ele, mandar para a terra dele, 
que ele estava naquele estado. Aí eles diziam que não, que não 
podiam tirar. Quando viram que o homem morria, tiraram. Chegaram 
bem aqui, no aeroporto, acabou de morrer. Aí, os peões que ficaram 
lá tomaram o caso a sério: 'Vamos embora!?'. Aí, todo mundo 
combinou para vir embora. E era tudo armado: os que tinham 
revólver, era revólver; os que tinham espingarda, vinham com 
espingarda; os que não tinham nada disso, vinham com facão, e os 
que não tinham nada, cortaram cada um um cacete e vinham todos 
armados com cacete, espingarda, revólver... (Mãe de peão, MT. 
Entrevista, 1974).  
 

 

Os "chefes de time" eram diferenciados dos empreiteiros: não 
trabalhavam juntos, tiravam uma porcentagem sobre a remuneração dos 
demais trabalhadores e tinham a tarefa de supervisioná-los. Como já foi 
explicado em outras oportunidades e é de conhecimento de todos, os 
empreiteiros são chamados "gatos" e não são nada benquistos. Pareceu, 
portanto, estranho, quando o morador do povoado próximo a uma fazenda 
relatou um ato coletivo de rebelião e fuga do qual participava alguém a 
quem ele se referia como empreiteiro. O morador, que também já tinha sido 
peão em outra época de sua vida, deu indicações de como os recrutadores 
de mão-de-obra podem utilizar-se das relações preexistentes nos locais de 
recrutamento:  

- E esse, era empreiteiro?  
- Era o empreiteiro mesmo (...) Gente que eles trouxeram de fora, 
enganado, não é?! Como bem, chega aqui, tem uma pessoa, morador 
do lugar, pai de família, então iludia ele e botava para ajuntar aquele 
povo que conhecia para trazer para trabalhar, ganhar quantos e 
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quantos (...) E soltava um dinheirinho ali para deixar para a família 
um pouco e para dar para os outros também. Para agradar, não é, para 
enganar (MT. Entrevista, 1974).  

Pelo lado dos trabalhadores, as redes de relações que os ligam e às 
suas famílias entre si têm sido sempre um veículo de notícias para as 
famílias dos que ficam:  

No dia 17 de agosto de 1984, a população do bairro Vila São 
Francisco foi sacudida por uma notícia trágica e assustadora: cerca de 
42 homens(...) que tinham deixado a Vila no dia 11 de julho em um 
caminhão sob a coordenação do sr. Antonio Triunfo (empreiteiro) 
tinham se tomado escravos na Fazenda Santa Rosa, em Xinguara, no 
Pará (...) (Cadernos do CEAS, nºl95, 1985).  

A notícia teria sido confirmada "por dois outros trabalhadores que 
fugiram da fazenda (...). Os dois irmãos chegaram a Teresina depois de 10 
dias de viagem..." (idem).  

As informações trazidas pelos que conseguem escapar são uma das 
mais freqüentes fontes de denúncia e elemento de pressão para tomada de 
providências:  

Ele estava aqui e falou que ia trabalhar lá na mata. (u.) Aí, começou o 
serviço, ele trabalhou bastante, mas adoeceu (u.) Aí vieram umas 
pessoas de lá e disseram: "Seu filho está doente, muito mesmo". Aí 
eu falei para o sr. Pedro (o gerente que estava no povoado) para ele 
trazer meu filho. Ele disse que não, que ele estava era com gripe 
(dona Marcionília, MT. Entrevista, 1974).  

O filho de dona Marcionília acabou deixando a fazenda junto com os 
demais trabalhadores numa situação crítica em que uma epidemia ameaçava 
a todos. Mas houve ainda uma negociação com o gerente, mediada pela 
mãe do trabalhador. Curado, ele voltou à fazenda para terminar a tarefa com 
a qual havia-se comprometido.  

 

Antonio Gato e Chico Doido: travestidos de bons patrões   

No caso anterior viu-se que tanto o empregador quanto o trabalhador 
se valeram de relações de conhecimento com a família. A solução não foi 
certamente a que mais corresponderia às expectativas do leitor. Houve uma 
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negociação, mãe e filho provavelmente optaram por manter relações 
amigáveis com o gerente, quem sabe para escapar de represálias ou para 
manter abertas possibilidades futuras de trabalho. O fato foi que o gerente 
comprometeu a família do trabalhador, por intermédio da mãe, com o 
pagamento de uma dívida ql alegava existir. O constrangimento moral da 
dívida também pode ter atuado no sentido de comprometer o rapaz e sua 
mãe com a obrigação da volta. Quando falham as tentativas de negociação é 
que ocorrem as rupturas e reações mais violentas.  

A estratégia de comprometer a família e o fracasso nas tentativas 
posteriores de acordo aparecem dramaticamente representadas no caso 
seguinte:  

Eu, Terezinha Lacerda Moreira, brasileira, casada com Antônio 
Moreira Dias, 5 filhos, residente à rua Rio Vermelho, s/n, declaro 
para os devidos fins que:  
"Chegou em minha casa no dia 25 de março de 1986, o Sr. conhecido 
como Antônio Gato, que trabalha na Fazenda Panelão de Marivete, 
na veraneio azul do ser. Chico Doido. (w) Levaram meu marido, o 
seu irmão (...), o sobrinho do meu marido (...) e seus três filhos 
menores (...) No carro ia, além do Gato, um pistoleiro conhecido 
como Chere, que assassinou meu marido.  
O "gato" nos disse que ia levá-los para trabalhar numa fazenda perto 
de Tucumã. Meu marido me apresentou para o Gato, que disse que 
na próxima semana voltaria em Xinguara e passaria na minha casa 
para deixar dinheiro, trazer notícias e levar nossas notícias para meu 
marido. E nunca mais apareceu. No dia 17 de abril de 1986, fiquei 
sabendo que meu marido teria sido assassinado no dia 10 de abril de 
1986 pelo pistoleiro Chere. Quem trouxe a notícia foi meu sobrinho... 
(MIRAD, 1986:121-122).  

A dramaticidade de histórias como essa quase impede de se pensar a 
trama urdida pelos recrutadores sobre o espaço social, os laços de 
parentesco e de conhecimento que ligam os trabalhadores. Para chamar 
atenção sobre a trama foram grifadas as expressões que denunciam o 
envolvimento: ir na casa do trabalhador; ser apresentado à esposa; prometer 
voltar trazendo dinheiro e notícias; juntar na casa, no ato do recrutamento, 
relações de marido e mulher, pais e filhos e sobrinhos. Assim foi criado 
todo um clima de compromisso, a atmosfera de uma certa segurança, quem 
sabe, dentro de uma enorme sensação de insegurança e risco de quem vê 
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partirem os próximos. A cena é como uma dessas representações de fábula 
porque no meio dos pobres, da família, estão o Gato, o Chico Doido, como 
se fossem a representação do Mal. Todavia, passam despercebidos, como se 
fossem camuflados, transfigurados em bons patrões. Levam todos os 
homens que estão na casa ...  

E o pior estaria por vir. Conta o sobrinho do marido de dona 
Terezinha: 

(...) no dia 5 de abril, eu, meu tio e os demais companheiros 
decidimos ir embora da fazenda, pois meu tio estava doente e não 
suportávamos as péssimas condições alimentares e de trabalho da 
fazenda. Assim conversamos com o Sr. Antonio, capanga do Sr. 
Marivete, e comunicamos a ele nossa intenção de deixar a fazenda e 
pedimos as contas.  
O Sr. Antonio (o "gato") (...) disse que nós estávamos devendo (...) 
não poderíamos ir embora (...) diante do fato, ficamos mais cinco 
dias na fazenda (n.) Depois (n.), não suportando mais as dificuldades, 
pois o meu tio e um dos companheiros estavam gravemente 
enfermos, tentamos fugir. Porém, fomos perseguidos pelos capangas 
(n.) assim que nos localizaram na mata, (...) começaram a atirar. Um 
dos tiros atingiu o abdômen do meu tio, que morreu imediatamente 
(...) Fui forçado a limpar o sangue do meu tio com as mãos, (...) e me 
obrigaram a beber lama misturada com o sangue de meu tio 
(MIRAD, 1986:130-135).  

Estes e outros depoimentos confirmam que os trabalhadores 
procuram agrupar-se a partir de relações sociais já existentes de parentesco, 
vizinhança, pertinência a uma base territorial que seja referência, base de 
algum tipo de lealdade. Para eles é uma estratégia de resistência, mas, para 
os empregadores, também interessa, até certo ponto, essas relações 
preexistentes. O tio é uma autoridade nas relações de parentesco. Por ser 
mais velho, pode ter uma ascendência sobre os trabalhadores mais jovens e, 
portanto, pode ser, admitidamente ou não, instrumento de controle sobre 
eles. O tio que adoece torna-se inútil para o trabalho. No caso, isso 
importava porque o tio não era um velho. Segundo as declarações dos 
parentes, tinha 32 anos. E tratava-se não apenas de uma pessoa mais velha, 
de outra geração, de um chefe de família, mas também daquele em cuja 
casa o recrutamento se fez, segundo todo um ritual de endividamento 
prévio. Nenhum recurso foi dispendido pelo "gato", mas ficou a promessa 
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de dinheiro e de notícias que seriam pessoalmente trazidos por ele. Ao 
partilhar da decisão de fugir com os demais membros da força de trabalho, 
deixou de cumprir sua função mais importante: fazer crer que o 
compromisso com o empregador teria que ser cumprido por todos até o fim, 
que a dívida existia e teria que ser paga.  

Pela lógica macabra do empreiteiro e de seus sequazes foi-lhe 
imposta a pena máxima - a morte. Ao sobrinho foi aplicado o castigo 
exemplar. Fazê-la beber o sangue do tio morto era como fazê-la negar a 
lealdade que havia praticado ao tentar a fuga levando consigo o tio enfermo. 
Como se os seus algozes quisessem dizer que a lealdade de parentesco tinha 
que subordinar-se aos compromissos com o empregador.  

Das oito pessoas que saíram da casa de dona Terezinha, cada uma 
teve um destino. Dois garotos de 14 e 16 anos foram logo mandados de 
volta para casa, por razão não explicitada. Talvez tenham sido percebidos 
pelos recrutadores como força de trabalho não muito adequada às tarefas 
visadas e que os parentes e companheiros iriam de qualquer modo 
alimentar. Suposições. Ou talvez o fato de poderem ser classificados como 
“menores” do ponto de vista legal. Dependendo da correlação de forças no 
momento, empregadores podem não querer correr o risco.  

Da geração do marido de dona Terezinha eram três: o marido foi 
assassinado; seu irmão e um outro conseguiram fugir antes, com a 
incumbência de avisar os parentes sobre a situação e tomar providências; 
um homem, referido apenas pelo primeiro nome, que foi recrutado junto e 
participou da tentativa de fuga, teria "desaparecido", com suspeita de ter 
sido baleado. Os que não foram assassinados, foram levados de volta à 
fazenda, "muito judiados", e obrigados a continuar trabalhando como se 
nada houvesse acontecido.  

Além desses casos extremos, trabalhadores imobilizados tentam 
negociar saídas, comunicar-se com seus parentes por intermédio dos que 
escapam, enviar-lhes cartas e dinheiro, quando têm, pedir auxílio quando 
percebem que a situação lhes é muito desfavorável. Há muitos depoimentos 
sobre cartas interceptadas pelos empregados das fazendas, mas há também 
mensagens que chegam ao destino. Mães, irmãs, pais, tios e outros parentes, 
quando conseguem acesso a essas mensagens, saem à procura dos parentes. 
Muitos são impedidos de entrar nas áreas de serviço, e informações sobre 
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aqueles que procuram lhes são negadas. Muitas cartas a parentes, no entanto 
- em geral quando alguma entidade de representação ou apoio interfere -, 
têm sido utilizadas como base das denúncias e processos ou 
encaminhamentos fundamentais para resgatar os que ficaram. 

 

Entre a família e a boate, qual é a distância?13 

Ana Maria e Miriam saíram de Belém convenci das de que iriam para 
o ‘Beiradão’ trabalhar numa loja, onde ganhariam dois salários 
mínimos. Foram aliciadas por Eliane, irmã de Miriam - que por sua 
vez, foi contactada por uma mulher de nome Jaqueline (Diário do 
Pará, 11/2/92).  
(...) O controle é exercido através da força e (...) as meninas vivem 
sob permanente ameaça de maus-tratos e agressões. Para fugir é 
preciso escapar à noite, mata adentro, numa caminhada que pode 
durar dias (Diário do Pará, 10/2/92).  

Como no caso dos peões e das "meninas", a coerção pela força se faz 
não só diretamente por meio das milícias dos empregadores mas dos órgãos 
de repressão do próprio Estado. O pretexto, mais uma vez, é a dívida:  

O delegado confirmou que às vezes as meninas fogem. 
Malandragem, alegou ele; acusando-as de serem desonestas, Souza 
da Silva afirmou que elas não podiam deixar os locais em que 
trabalhavam porque estavam devendo e não queriam pagar 
(Reportagem sobre a região dos garimpos de Itaituba, Pará; Diário do 
Pará, 10/2/92) (Grifos do repórter). 

A série de reportagens de onde foram extraídos os depoimentos 
acima está relacionada a situações muito recentes das zonas próximas aos 
garimpos do Tapajós, no Pará. Refere-se a "meninas" a partir de onze anos 
de idade. Uma das matérias traz o título: "Virgindade vai a leilão e alcança 
até US$ 400".  

Engodo, dívida, fugas e tentativas de fuga frustradas pelo uso da 

                                                           

13 Agradeço a Rita Maria Rodrigues que me forneceu recortes de material sobre OS 
garimpos do Tapajós e que vem realizando um exaustivo trabalho de investigação sobre o 
tema (Cf. Rodrigues, R.M. e Costa, M.C.A., 1992 -mimeo). 
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força dos donos e donas de bordéis, ajudados ou não pela força policial 
local. Tal como se viu no caso dos peões, parentes, vizinhos e amigos 
fazem parte das redes de recrutamento: irmãs mais velhas recrutam irmãs e 
colegas mais jovens, tias e mães adotivas são elas mesmas donas das casas 
onde sobrinhas e filhas adotivas exercem o ofício. Há exploração e também 
proteção nesses casos.  

Há também os parentes que saem em busca das filhas e que as trazem 
dos bordéis para casa, quando têm sorte (Rezende, 1992:96).  

A virgindade aparece de duas formas diversas e, afinal, equivalentes 
nas reportagens sobre o Tapajós, nos anos de 1990, e nas entrevistas 
realizadas em Mato Grosso, nas décadas de 1970 e 1980. Não que as 
regiões e as datas tenham aqui qualquer poder explicativo a priori, mas são 
apenas indicações de situações e significados que podem variar.  

De fato, em 1981, no nordeste de Mato Grosso, uma área onde 
haviam-se instalado vários estabelecimentos agropecuários, constatou-se 
que, tal como os peões, muitas das mulheres dos chamados cabarés eram 
egressas de famílias de pequenos produtores. As razões pelas quais haviam 
saído da casa dos pais estavam vinculados a valores relativos ao 
comportamento das mulheres. 

 

MUITO ME ADMIRO  
 
Uma senhora amiga chegou com os nervos à flor da pele. Neusa, 14 
anos, sua filha adotiva, fugiu pela segunda vez.  
- Você vê, padre Ricardo, a gente cria os filhos com o maior zelo! E 
Neusa foge deste jeito ... Fugiu com Antônia, filha de dona Zilma. 
Cacei muito e descobri Neusa lá no ambiente. Isto é lugar pra 
menina? Fui lá e chamei Neusa. Conversava com ela, dava conselhos 
e Antônia apareceu feito galinha choca. Chamei na responsabilidade: 
"Muito me admiro, dona Antônia, você levando a Neusa para a 
perdição. Muito me admiro". Falei também para a dona do 
estabelecimento. "Como a senhora recebe no ambiente duas 
menores? E ainda mais fugidas?". (FIGUEIRA, Ricardo Rezende. 
Rio Maria -Canto da Terra. Petrópolis, Vozes, 1992, p.96)  
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Muitas haviam vindo a inserir-se na prostituição a partir de algum 
tipo de ruptura com as regras ou as expectativas, seja com relação à noção 
de perpetuidade do casamento, seja com relação à quebra do tabu da 
virgindade. Assim as histórias de vida enfatizam sempre um momento de 
inflexão em suas trajetórias: "se largaram" de seus maridos ou "se 
perderam", deixando então o convívio com a família para viver no cabaré:  

Os pais dela vivem na roça, aqui em Porto Alegre mesmo. Ela 
separou do marido, aí veio para o cabaré. Agora não quer voltar lá de 
medo do marido matar (Mulher do cabaré, falando a respeito de 
outra; Porto Alegre, MT. Entrevista).  
É quem fica mais aqui comigo, fica direito. Perdeu-se com um rapaz 
de doze anos (...) O moço queria que ela fosse com ele para Goiás 
(...) E aí, a família dele queria que ela fosse, não foi. Aí não deu para 
segurar (Mulher do cabaré, referindo-se à sobrinha; Porto Alegre, 
MT. Entrevista).  

Nas reportagens e denúncias sobre a situação atual do Tapajós, o que 
aparece mais freqüentemente é a virgindade oferecida como mercadoria - as 
mulheres jovens, crianças, na verdade, oferecidas em leilões como virgens.  

A passagem à prostituição nem sempre era tão imediata (nem poderia 
dizer que fosse necessária), e a mulher "largada" do marido poderia talvez 
tentar outras possibilidades, até mesmo sair de onde morava antes para 
empregar-se de alguma outra forma que lhe permitisse sustentar-se: 

 - Quando eu saí de casa, fiquei empregada na casa de uma dona. Lá 
conheci um polícia e passei a gostar desse polícia. Aí ele me 
convidou para eu morar com ele. Eu disse que ia, mas depois que eu 
criasse o menino que eu tinha. Aí minha mãe mandou dizer que era 
para eu vir. Ele não queria deixar eu vir. Queria que eu fosse criar lá 
junto com a mãe dele, na capital de Belém, no Pará. Ai eu falei que 
não ia ...e fugi.  Vim embora. 
- Aí você veio para Santa Terezinha? 
- Foi. Aí nunca mais vi ele. (...) Aí eu saí daqui, deixei esse menino 
com minha mãe e  falei para ela que com quinze dias eu voltava.  
E me mandei. Cheguei em Luciara, fiquei um mês (...) De lá fui para 
São Félix (Mulher de "chefe de time", ex-prostituta; Santa Terezinha, 
MT. Entrevista).  

A passagem pelo cabaré às vezes era rápida, e a mulher logo se 
ligava a alguém que conhecesse na própria zona: um peão, um empreiteiro 
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ou mesmo um comerciante da zona. Começava então uma relação que 
poderia ser mais ou menos duradoura:   

- Cheguei lá no dia primeiro de novembro. Quando foi no dia quatro 
ele chegou e no dia quatro nós saímos (...) Papo nenhum. Papo era 
que ele perguntou se eu ia morar com ele, eu falei que ia e pronto.  
- Gostou dele?  
- É. Estamos juntos até hoje. Já tem oito anos (Mulher de "chefe de 
time", ex-prostituta; MT. Entrevista. 1974).  
- Vivi com meu marido cinco anos e três meses... Aí separei e depois 
casei de novo.  
- Este segundo marido era peão?  
- Era peão. Conheci ele lá em São Félix, passei quatro anos com  
ele. Eu já tinha dois filhos do primeiro marido e um que era de antes 
de juntar com ele, aí tive mais dois dele (Mulher do cabaré; Porto 
Alegre, MT. Entrevista).  

Entre relações mais duráveis, podia haver aquelas fortuitas das quais 
resultassem filhos cuja paternidade poderia não ser identificada. Essa, 
entretanto, não era a regra, e, mesmo separadas dos pais de seus filhos, as 
mulheres manifestavam a necessidade de identificá-los:  

- É a mais clarinha e a que eu tenho mais dengo com ela porque é do 
homem que eu adorava. 
- E onde ele está?  
-Morreu.  
- Morreu? Como?  
- Morreu matado numa briga. (...) Esse aí, se não tivesse morrido,  
eu estava com ele ainda. Mamãe não queria que eu ficasse com ele, 
porque vivia em encrenca, mas quem gosta não vê isso, não é?! ... 
Este aqui, eu não sei quem é o pai dele; estou preocupada porque não 
sei o que vou dizer quando ele perguntar (Mulher do cabaré; Porto 
Alegre, MT. Entrevista).  

Devido, talvez, à contingência das relações, as mulheres do cabaré 
elaboravam um discurso sobre a paternidade que remetia a uma forma 
especial de uso das categorias de parentesco e de expectativas com relação a 
papéis: 

 Tenho dó desse povo (os peões), tenho que ter, porque eles são os 
pais dos meus filhos. (...) Eles bebem, a gente puxa fogo, eles bebem. 
Tem vez que bebem Cr$ 5.000,00 ... Outro dia um mandou Cr$ 
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5.000,00 para mim. Levou meu rapazinho para a fazenda e deu roupa 
para ele. Porque eu é que ponho tudo na casa de minha mãe. É um 
dever que eu tenho porque ela olha meus filhos (Mulher do cabaré; 
MT. Entrevista. 1980).  

Com sensibilidade, padre Ricardo Rezende captou entre peões as 
impressões: 

 (...) conheci das Dores  
Ah! Bom esta rede mais quente,  
e o meu corpo de desejos se grudando ao da chegante!  
Se pudesse só ficava nesses encantos,  
beijos, afagos, apertos,  
nas mãos desvendando segredos.  
Das Dores tem um menino nos braços, que não é meu. Mas como 
fosse.  
No bucho aguardando carinhos, um que já é meu. 
(Resende,1992:147). 

De fato, as reflexões da mulher, assim como homem que fala nas 
palavras do padre-poeta, coincidem. Incluem, além da paternidade difusa, 
quase metafórica, a preocupação com a identificação da paternidade 
biológica. Mas não exclui uma espécie de adoção, assim como as relações 
fortuitas não excluem a experiência de relações duradouras. Mas, além 
disso, o depoimento da mulher acima indica o papel das mulheres mães das 
duas gerações. A que falava tinha oito filhos, todos morando com a avó, na 
área familiar da zona urbana, à exceção do bebê, em fase de amamentação, 
que ficava com ela: 

 Até ficarem sabidinhos, depois vão para a casa de mamãe (Mulher 
do cabaré; MT. Entrevista. 1980).  

Quando a mulher de cabaré e o peão se uniam numa relação 
duradoura, acontecia de irem juntos trabalhar numa empresa. Os recursos, 
então destinados ao sustento dos filhos e dependentes da mulher, podiam 
vir, no todo ou em parte, do trabalho realizado pelo peão, pela mulher e 
pelos filhos maiores desta. No grupo de trabalho que assim se formava, o 
contorno do grupo coincidia com os laços de parentesco criados (aliança e 
filiação), e a divisão de trabalho aparecia subordinada a estes vínculos: a 
mulher e mãe, na casa, cozinhando para os filhos e o marido; o marido 
chefiando o trabalho fora de casa.  
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- Você disse que o seu filho foi para a fazenda com um peão. E você 
já esteve nas fazendas?  
- Este último, que morreu, eu estive com ele na Vila Rica. Era só ele 
e um menino meu, o mais velho que trabalhava com ele, de juquira. 
Eu ficava na casa com a menina mais pequena, fazia a comida e 
levava. Deixava a pequenininha alimentada, de barriguinha cheia e 
levava a comida para eles; depois voltava para cuidar da janta. (...) 
Sempre mandando dinheiro para a mamãe aqui. - Essa casa que você 
morava era da fazenda, era na sede?  
- Não; era um barraco de plástico e madeira, dentro da mata. Ele  
mesmo juntou a madeira, e o plástico a gente comprava na sede e 
levava para lá.  
- você já tinha esta casa aqui?  
- Tinha. Essa aqui eu deixei alugada e a mamãe recebendo o  
dinheiro do aluguel (Mulher do cabaré; MT. Entrevista. 1980). 

 A entrada na prostituição, como já foi dito, se fazia a partir da 
ruptura com alguma regra do parentesco; "perder-se" (quebrar com a regra 
do tabu da virgindade pré-matrimonial) ou "separar-se" (quebrar com a 
perspectiva de perpetuação do vínculo conjugal) apareciam como dois 
elementos que favoreciam a transição para a prostituição. Era como se 
fizesse uma dicotomia definitiva entre a vida familiar, plenamente 
observadora das regras, e a prostituição, como espaço dos infratores dessas 
regras, social e espacialmente segregados. Entretanto, logo se revelavam 
situações e relações que vinculavam o espaço da prostituição à família. 
Pode-se observar, por exemplo, a existência desse modelo especial de 
família, marcado pela matrifocalidade e pelo desdobramento do papel de 
mãe em torno de duas - elas se completavam: a mãe provia, 
economicamente, a subsistência dos filhos e cuidava deles até os primeiros 
passos; a mãe da mãe acolhia-os em sua casa, no espaço das "casas de 
família", que era, ao mesmo tempo, espaço da escola, do trabalho legítimo, 
do casamento. A matrifocalidade dupla parecia, assim, ser complementar à 
transitoriedade dos vínculos conjugais da mãe.  

Se, por um lado, portanto, a introdução à prostituição se fazia às 
custas da ruptura com a família, a reprodução da mulher na prostituição 
podia comportar recomposições com a família de origem em outros termos. 
Era o que se via na relação da mulher do cabaré com a mãe, de cujo 
sustento ela se encarregava, e sob cujos cuidados ela deixava os filhos. No 
caso de sobrinha, que, tendo "se perdido", fora morar com a irmã-da-mãe 
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no cabaré, havia, por um lado, um reatamento dos laços familiares dentro 
do próprio espaço da prostituição; por outro lado, nesse caso, a irmã não 
rompera com a filha prostituída, mas com a irmã, em quem depositava a 
responsabilidade pelo destino da filha:  

- A mãe dela não fala comigo, diz que foi por minha causa, mas não é 
verdade, porque nesse tempo eu estava casada.  
- Ela mora com você?  
- Vive de uma casa pra outra. Come na casa da mãe, dorme aqui.  
Me ajuda a beber (Mulher de cabaré; MT. Entrevista, 1980).  

A necessidade dessa ruptura talvez decorra, em grande parte, da 
proximidade espacial em que se encontravam as duas irmãs de status social 
diverso: uma, mulher de cabaré; outra, casada, porém vivendo com o 
marido, dono de um bar, na mesma rua. Mas também podia ser, 
simplesmente, uma forma de expressar socialmente o repúdio à entrada da 
filha na prostituição sem ter que arcar com o ônus de romper com esse laço 
muito mais forte do que a fraternidade, que é o da filiação.  

Os depoimentos até aqui citados indicam manutenção ou 
recomposição de laços familiares dentro da peonagem ou da prostituição. 
Na verdade, as trajetórias de peões e mulheres de cabaré podiam conduzi-
los de volta às condições de pequenos produtores. Isso podia acontecer 
quando a família de um ou de outro tivesse um estoque de terras disponível 
que permitisse a reprodução de uma nova unidade doméstica.  

- O seu irmão comprou a terra?  
- De um posseiro de Santa Terezinha. Domingo ele falou para o  
meu marido ir lá para eles combinarem que jeito é que vai fazer. - O 
Rubem vai trabalhar lá, só ele mesmo?  
-Só ele ..  
- E você está gostando de ir para lá?  
- Para essa posse? Eu não sei se é bom, mas a gente vai, não é?!  
É o jeito. Que a gente para enfrentar a dureza tem que ir, não é?! Para 
começar, tem que enfrentar ... Negócio de ficar trabalhando, fazendo 
só o dos outros, não vai não. Andar só a mandado dos outros, rapaz 
(...) trabalha, quando termina aquele serviço, não tem resultado 
nenhum. Assim, sendo um serviço que a gente trabalha e vê o 
resultado, ainda vai (Mulher de "chefe de time", filha de posseiros, 
ex-prostituta, Santa Terezinha, MT. Entrevista).  

Pode parecer um tanto idílica toda esta interpretação. De fato, há 
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aspectos menos harmoniosos, há violências e tragédias. Esses não foram os 
aspectos aqui privilegiados porque a intenção era mostrar o esforço de 
organização dos trabalhadores e reconstruir o outro lado da imagem 
daqueles que, sendo colocados em condições tão desfavoráveis à 
manutenção da dignidade, todavia resistem.  

 




