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Este trabalho visa compreender como as mulheres, através do exercício da 
docência, foram construindo “espaços” de superação das desigualdades sociais 
existentes na cidade garimpeira, Cristalândia-TO. O que se quer exatamente é 
demonstrar como as mulheres docentes, através de suas práticas de leitura, criaram 
“táticas” e “dispositivos de poder”, de acordo com Certeau e Foucault, para “minar” a 
exclusão no universo do garimpo, de maneira a garantir sua visibilidade com sujeitos 
participantes da construção da cidade garimpeira. Deste modo, faz-se necessário 
reconstruir o universo do garimpo para depois explicar a importância das práticas de 
leituras das mulheres docentes no universo do garimpo. Para responder a essa 
questão proponho o viés metodológico da História oral, e como referência teórica a 
História Cultural. 

A História, enquanto disciplina científica, só alcançou o “status” de ciência na 
enciclopédia do saber a partir do século XIX, quando “aperfeiçoou seus métodos e 
técnicas de investigação, distanciando dos processos metodológicos que eram mais 
pertinentes à literatura” (ZEQUERA, 2002, p. 39). Este afastamento da literatura 
significou uma busca da construção de uma identidade que, ainda hoje,  constitui 
motivo de grandes debates e incertezas no campo do discurso sobre o que significa 
fazer história (COUCEIRO, 2005). 
 Segundo Zequera o século XIX foi o século da história como ciência. Neste 
período três grandes movimentos se cristalizaram nos estudos da história: o 
Romantismo que constitui “uma ruptura com o passado ilustrado e revolucionário”; o 
Positivismo que “consiste em considerar todos os fenômenos como submetidos às 
leis naturais invariáveis” (TOLEDO apud ZEQUERA, 2002, p. 101); o Historicismo 
que teve como propósito “renunciar as funções críticas assumidas pelos intelectuais 
da Ilustração e preparar os homens para cultuar o Estado e dar-lhe um caráter 
espiritual” (ZEQUERA, 2002, p. 41). Ainda, em cruzamento com estes movimentos, 
assistiu-se neste “espaçotempo”1 ao surgimento do materialismo histórico de Marx 
que entendia “as sociedades como “todos históricos” em processo de evolução e, 
portanto, como possibilidades de serem aperfeiçoadas” pelos homens (ZEQUERA, 
2002, p. 45). O Historicismo motivou a compreensão da História, enquanto descrição 
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ao “pé da letra”, dos fatos ocorridos no passado. A História compreendida por este 
viés é a história dos vencedores, que nega a condição de sujeitos que não tem “voz 
e nem vez”, é,  portanto  a História vista na ótica disciplinar. 
 Em contraste com a concepção positivista de se fazer a História, e 
influenciados pelo pensamento marxista, surge na primeira metade do século XX, 
um grupo de historiadores, dentre eles Lucien Febvre, Marc Bloch e Fernad Braudel, 
que se deixaram guiar pela necessidade de se fazer história na mútua cooperação 
com outras disciplinas, ou seja, “a principal proposta do programa dos Annales foi a 
interdisciplinaridade...” (REIS, 1998, p. 30). Este grupo de historiadores terminou por 
fundar a Escola dos Annales, que “nasceu em grande parte de uma revolta contra a 
história positivista do século XIX...” (LE GOFF, 2005, p.36). A escola dos Annales 
propunha uma profunda revolução na interpretação dos fatos históricos. Para o 
grupo de historiadores da referida escola a pesquisa histórica deveria ultrapassar a 
idéia de que a escrita era a única fonte capaz de fornecer a verdade dos 
acontecimentos ocorridos no passado. A proposta desse grupo de historiadores foi 
exatamente uma nova ciência: a História Nova, cujo objetivo era ampliar as fontes 
da pesquisa histórica e combater  “uma história dos acontecimentos, uma história 
factual, teatro de aparências que mascara o verdadeiro jogo da história, que se 
desenrola nos bastidores e nas estruturas ocultas em que é preciso ir detectá-lo, 
explicá-lo” (LE GOFF, 2005, p. 40). O objeto da História para os historiadores dos 
Annales não é o documento, mas o problema, pois para eles “a história-problema 
devolve ao historiador a liberdade na exploração do material empírico” (REIS, 1998, 
p. 38). 
 A perspectiva teórica da história cultural ainda é muito recente e enfrenta 
acirradas críticas, sobretudo, por parte daqueles que vêem a história apenas do 
ponto de vista do Romantismo, do Positivismo, e do Historicismo. A história cultural 
se apresenta como uma história que busca “captar os mecanismos de 
transformação, encontrar as diferentes ramificações da mudança e garantir sua 
pluralidade” (COUCEIRO, 2005, p.14). Segundo Burke “a história pode ser dividida 
em quatro fases: a clássica; a fase da “história social da arte”, que começou na 
década de  1930; a descoberta da história da cultura popular, na década de 1960; e 
a “nova história cultural” (2005, p.15). 

Fazer história cultural significa ir à “caça” dos diversos significados das 
práticas sociais na construção da cultura. Para isto, é preciso construir a “cartografia” 
do território a ser explorado. Entendo que a história cultural é metodologicamente 
interdisciplinar, isto é, permite caracterizar a realidade através da articulação com 
outras áreas do conhecimento: antropologia, etnologia, psicologia, filosofia, 
sociologia, etc. Assim, “nessa busca por um novo caminho, a “Nova História” realiza 
a abertura para outros objetos e outras ciências que não aquelas desenvolvidas pela 
chamada “historiografia tradicional” (ZEQUERA, 2002, p.105).  

Deste modo apropiei-me da “memória” entendida como trabalho, pois cada 
uma das pessoas memorialistas construiu o garimpo através do seu “espaço”, ou 
seja, do lugar de onde estava, “lugar praticado” (CERTEAU, 2004), através do qual 
se lançou o olhar para o mundo: a velha cidade garimpeira ainda viva em suas 



 

memórias. A memória é uma forma de trabalho, portanto, um meio de produção da 
história. Como produção “ela pretende reencontrar uma veracidade dos fatos sob a 
proliferação das “lendas”, e, assim, instaurar um discurso de acordo com a “ordem 
natural” das coisas, ali onde proliferam as misturas da ilusão e do verdadeiro” 
(CERTEAU, 2006, p.23). Pela memória-trabalho (BOSI, 1994) as mulheres e os 
homens, reconstroem o passado, de maneira muito similar àquilo que fazem 
cotidianamente no mundo do garimpo: costurar, cozer, lavar, garimpar e 
comercializar. Passado este que interfere no presente, delineando os rumos do 
futuro.  Segundo Febvre “o passado é uma reconstituição das sociedades e dos 
seres humanos de outrora, por homens e para homens engajados na trama das 
sociedades humanas de hoje” (FEBVRE apud CERTEAU, 2006, p.22). A memória-
trabalho também permite descobrir o “não dito”, o “invisível”. Assim, fui ao encontro 
das pessoas memorialistas como um “escavador de silêncios”. Era preciso trabalhar 
cuidadosamente com a memória daquelas pessoas, pois elas guardavam, como que 
em “vasos de cristais” informações preciosas.  

O trabalho está dividido em dois momentos. No primeiro procuro demonstrar 
como eram os costumes, as relações sociais entre homens e mulheres no garimpo.  
No segundo momento, ponho-me à busca das histórias de mulheres docentes para 
compreender como elas foram “quebrando as armadinhas” do sistema de 
desigualdades de gênero existente no garimpo de Cristalândia-TO.  Nesta fase da 
pesquisa estou entrevistando doze professoras das escolas da rede estadual de 
ensino de Cristalândia-TO. A primeira fase da pesquisa tornou-se importante devido 
à necessidade de caracterizar o contexto machista do garimpo, no qual as mulheres 
docentes, através de suas práticas de leitura, vêm enfrentando as desigualdades 
sociais existentes na cidade garimpeira. A pesquisa encontra-se em andamento, 
portanto nem todas as entrevistas foram realizadas. Passo então a apresentar 
alguns dos resultados que já venho alcançando. 

Cristalândia é uma cidade de garimpo de cristal de rocha, situada hoje na 
região Centro-Sul do Estado do Tocantins com cerca de 7 mil habitantes. As 
primeiras explorações de cristal de rocha datam de 1939 (IBGE,1958).  O relator 
compara o processo de exploração, como uma pequena “bandeira”. Sabe-se que “as 
bandeiras” no Brasil, foi um processo de desbravamento do interior do país em 
busca de metais preciosos, tais como ouro e prata; foram expedições ocorridas no 
século XVII, no Brasil Colônia e que visavam apenas os interesses dos 
colonizadores.  As entradas tinham como objetivo capturar os índios para fazer deles 
mão-de-obra escrava e encontrar metais preciosos para suprir a Coroa Portuguesa, 
porém, não foram suficientes para realizar tal empreitada. Com isto foi posto em 
ordem um plano de financiamento de verdadeira “caça ao tesouro”, denominado de 
“bandeiras”. Os bandeirantes eram considerados homens “bravos e valentes; 
corajosos e intrépidos; desbravadores do sertão que não temeram a ferocidade 
indígena; alargadores das fronteiras nacionais que romperam o meridiano de 
Tordesilhas e jogaram mais para oeste as frentes de colonização espanhola...” 
(MENDES JR apud SILVA, 1992, p.89). Os índios eram tidos como: selvagens, 



 

ferozes e incultos, por isto era preciso dizimá-los. Assim, o garimpo inicia-se por 
negar a presença do outro, os indígenas, e mais tarde a presença das mulheres. 

O garimpo é um “lugar”, isto é, “a ordem (seja qual for) segundo a qual se 
distribuem elementos nas relações de coexistência. (...) Um lugar é, portanto, uma 
configuração instantânea de posições. Implica uma indicação de estabilidade” 
(CERTEAU, 2004, p.202), exclusivamente machista. Nele os saberes e fazeres das 
mulheres são ocultados em favor da visibilidade dos homens garimpeiros, 
faisqueiros e capangueiros, os “inventores” da cidade.  Os primeiros a chegarem ao 
garimpo foram os homens, depois as prostitutas, e mais tarde os garimpeiros 
trouxeram suas famílias. As pessoas iam para o garimpo na esperança de ali 
enriquecerem-se facilmente. No garimpo as relações de poder assemelham-se às 
relações existentes num jogo. As relações no mundo do garimpo, sejam elas sociais, 
políticas, econômicas, culturais são marcadas pelas forças do desejo de enriquecer-
se facilmente, assim como pelas regras próprias de um jogo. O garimpeiro é um 
jogador.  Como Aleksei Ivanovitch, o personagem da obra O Jogador, de 
Dostoievski, que “insiste em acreditar que a roleta é a sua única saída, sua única 
tábua de salvação”, o garimpeiro aposta tudo em busca do cristal na esperança de 
“bamburrar”, isto é, tornar-se rico. Assim como Ivanovitcth, o garimpeiro é um 
homem dominado pelos seus próprios impulsos, é o homem do desejo, da 
necessidade, da irracionalidade. Ele arrisca a própria vida na “cata” para tentar a 
sorte, conforme diz o sr. Clementino quando interrogado se ele sabia de alguma 
morte na “cata” de cristal. Assim, respondeu ele: “Sei. De muitas! Do Wilson Moreira 
que era o escrivão daqui. Ele morreu dentro de uma cata. Eu ajudei a tirar ele 
também, né”.  A morte do escrivão na cata de cristal demonstra como todas as 
pessoas estavam direta ou indiretamente vinculadas ao garimpo. 

 No caso de Cristalândia os sujeitos dos jogos são os capangueiros, os 
faísqueiros e os garimpeiros. Assim como num jogo, em que as cartas já estão 
marcadas, e o lugar e o espaço de cada jogador já se encontram definidos os 
capangueiros, os faisqueiros e os garimpeiros são aqueles que operam as 
estratégias do jogo e têm em suas mãos os dispositivos do poder: o dinheiro. As 
“táticas” são operações lógicas (calculadas), próprias dos fracos tais como: 
prostitutas, donas de casa, costureiras, donas de pensão, que servem de 
enfrentamento dos dispositivos de poder de quem realizam tais estratégias  
 

Chamo de estratégia o cálculo (a manipulação) das relações de forças que se 
torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder (uma 
empresa, um exército, uma cidade, uma instituição científica) pode ser isolado 
(...) chamo de táticas a ação calculada que é determinada pela ausência do 
próprio (...) a tática é movimento “dentro do campo de visão do inimigo”, como 
dizia Bullow (...) Sem lugar próprio, sem visão globalizante, cega e perspicaz 
como se fica corpo a corpo sem distância, comandada pelos acasos do 
tempo, a tática é determinada pela ausência de poder, assim como a 
estratégia é organizada pelo postulado de um poder” (CERTEAU, 2004, p. 99-
101). 

 



 

 No garimpo, as mulheres eram responsáveis por aquilo que a sociedade 
naturalizou chamar “coisas de mulher”, ser dona do lar: costuras, cozer, lavar e 
cuidar dos filhos. Seus saberes são “desqualificados como saberes não conceituais, 
como saberes insuficientemente elaborados: saberes ingênuos, saberes 
hierarquicamente inferiores, saberes abaixo do nível do conhecimento ou da 
cientificidade requeridos” (FOUCAULT, 2002, p.12). Porém, as mulheres da cidade 
garimpeira foram criando formas de resistência, de enfrentamentos da situação de 
sujeição e submissão a que estavam obrigadas no universo do garimpo.  

No conjunto das entrevistas que venho realizando, destaco aqui, a fala de 
dona Ester. Dona Ester, professora aposentada, com 80 anos, diz ter sido uma 
pessoa que lia tudo e que, ainda hoje, lê muito. “Eu lia meus livros de orações, a 
bíblia, os livros didáticos, que eram pouquíssimos, e também a revista Alterosa. Eu 
lia de tudo, eu sempre gostei de ler”. Perguntei-lhe sobre quais assuntos eram 
tratados na referida revista, e assim ela relatou: “Era uma revista como a revista 
Manchete. Tinha muitas coisas boas. Tinha uma página que a Raquel de Queiroz 
escrevia, era uma das últimas páginas, mas era a primeira coisa que eu lia. Eu lia e 
gostava muito. Era uma revista muito boa. Fiz assinatura desta revista por um ano”. 

A senhora Ester lê de tudo, e se considera uma boa leitora.  Ler para ela 
parece ser algo prazeroso, o que me remonta ao pensamento de Fraisse: 
“Lembrando Barthes, a leitura implica, portanto, uma travessia feliz do texto, 
liberdade que vem a construir o prazer do texto [...] escapa ao controle social e ao 
controle lógico” (FRAISSE apud MELO, 2007, p.81). Percebe-se que sua concepção 
de leitura não é apenas a leitura oficial, mas a leitura que lhe permite compreender o 
mundo, isto é, uma leitura crítica, que ultrapassa as fronteiras do permitido. O leitor 
crítico é aquele  

 
 

capaz de ler e reler uma obra inúmeras vezes, impondo-se a tarefa de 
formular perguntas e de propor respostas à obra, considerando os 
contextos literário, histórico e simbólico, bem como o s espaços da 
leitura. A questão é o fundamento da crítica; o crítico mergulha na 
questão não para satisfazer-se com as respostas, mas para se 
surpreender com novas questões. A  interpretação faz convergir  
sensibilidade e pensamento  na busca da decifração dos sentidos, 
porém, a crítica, movida pelo impulso da interrogação, deve 
transformar o percurso revelado em novas perguntas e novas 
respostas ( TURCHI, 2006, p.25-26) 
 

Dona Ester lia também a revista Alterosa. Esta era uma revista feminina, que 
trazia em suas “últimas páginas” um texto de Raquel de Queiroz. Perguntei a dona 
Éster se ela havia lido alguma obra de Raquel de Queiroz. Ela disse que não. Mas, 
parece que suas poucas leituras das “últimas páginas” da revista Alterosa lhe 
impregnaram o espírito de força e coragem. 

As práticas de leitura de dona Ester, desde seu tempo de professora na 
década de 50 do século XX, eram práticas paradoxais. Ela lia ao mesmo tempo a 



 

bíblia e a revista Alterosa. Esta era uma revista feminina, com um teor comunista, 
que por isso mesmo, foi extinta na época do governo militar. A leitura feita por dona 
Ester é uma leitura de “resistência”. Através de suas práticas de leitura cria par si 
novas formas de poder.  O poder “não é um objeto natural, uma coisa; é uma prática 
social e, como tal, constituída historicamente” (FOUCAULT, 2006, p.10). Deste 
modo, dona Ester, em sua “maneira de fazer” (CERTEAU, 2004) leitura, constrói 
para si mecanismos de poder para enfrentar a dura realidade da mulher no espaço 
do garimpo.  

Em seu depoimento afirmou também: “Eu lia e continuo lendo. Leio de tudo. 
Leio qualquer papel escrito. Minhas filhas falam: Mamãe porque a senhora guarda 
esses papéis. Eu digo: deixa aí, eu gosto de ler, eu leio”.  Dona Ester, a modo de 
Menocchio, de O queijo e o vermes, de Ginzburg (2006), recusa enquadrar-se no 
sistema de opressão a que as mulheres do garimpo estão sujeitas. Assim, como 
dona Ester, as mulheres docentes, através de suas práticas de leitura, vão 
“quebrando as armadilhas” e  “minando” as desigualdades de gênero, construindo 
para si outros espaços que antes eram apenas espaços masculinos. Pretende-se ao 
longo deste trabalho coletar maiores informações sobre as práticas de leituras das 
mulheres docentes em outros espaçostempo da cidade garimpeira, na tentativa de 
averiguar se tais práticas foram elementos de reprodução ou transformação social.  
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