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No Pará, homens rudes trocam ouro por cremes e frascos de desodorantes  
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A "marreteira" Simara: remando em rios infestados de malária para vender cosméticos aos garimpeiros, que sempre convidam a 
revendedora para experimentar a rede 

Quinto mercado consumidor de cosméticos do mundo, o Brasil tem um estado que gasta mais 
com produtos de beleza que com arroz - para escândalo maior, um dos mais pobres do país. No 
Pará, uma família chega a gastar um salário mínimo por mês com limpeza de pele, perfume e 
desodorante, segundo o garimpeiro Zacarias, consumidor e personagem do documentário 
"Vaidade", de Fabiano Maciel, que o canal GNT exibe neste domingo, às 21horas, com 
reapresentações nos dias 12, 1 3 e 15 de novembro. O filme, co-produção da GNT e Telenews 
com patrocínio da Brasil Telecom, é uma viagem surrealista pelas cidades de Belém, Santarém, 
Santana do Ituqui e o garimpo do Cripurizão, em plena Floresta Amazônica. 

Para que os produtos cheguem aos garimpeiros nos pontos mais remotos do Pará, quase 5 mil 
revendedoras, conhecidas como "marreteiras", arriscam a vida em busca do ouro. São elas as 
principais personagens de "Vaidade". Mulheres intrépidas, que remam em rios infestados de 
malária para levar seus produtos ao garimpo, são acompanhadas pela equipe de filmagem a 
lugares isolados como o Cripurião, onde homens descem ao subsolo ou mergulham à procura do 
ouro. São esses garimpeiros os clientes de marreteiras que, muitas vezes, acabam fazendo hora 
extra em suas redes. É o caso de Simara, a mais engraçada delas. Morena de lábios carnudos e 
incisivos de ouro, ela não esconde que costumava dormir com garimpeiros para vender 
desodorante, "mas nunca por menos de 50 reais". Hoje, casada, limita-se a oferecer desodorante. 

Outra marreteira, Deisiane, assume que vende produtos sem saber para que servem. Quando um 
garimpeiro mais curioso quer saber, ela recomenda a leitura da embalagem - que, naturalmente, 
jamais leu. Há algum tempo, uma freguesa sua, mulher de garimpeiro, cobrou esclarecimento 
sobre um produto esquisito que comprou dela, deixando seu cabelo duro. Era desodorante? Nem 
mesmo Deisiane sabia. Procon? Lá nunca se ouviu falar. Avon, sim. 

Caixas de cremes da indústria americana costumam dividir espaço nos barcos que navegam pelos 
rios do Pará. Tanta atração assim por cosméticos fez o jornalista Jeb Blount, também americano, 
desconfiar que havia algo estranho na região garimpeira do Cripurizão. Lá, conhecendo a 
marreteira Patrícia, líder de dez revendedoras, ficou sabendo que ela faturava mais que os 
garimpeiros. Diretor de "Vaidade", o gaúcho Fabiano Maciel ouviu essa história há 11 anos e, 
desde então, empenhou-se em levantar a produção do documentário, que encontra várias 
respostas para a atração - ou melhor, fixação - dos paraenses por cosméticos. 
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Mulheres paraenses examinam produtos oferecidos pelas "marreteiras": há 5 mil revendoras de cosméticos cruzando o Pará em 
busca de clientes nas regiões mais pobres, que gastam mais com potes de creme do que com arroz 

A mais óbvia está na forte influência do candomblé e na tradição dos banhos de cheiro das 
culturas indígenas. "Vaidade" acompanha uma perfumista amadora preparando seus banhos de 
cheiro para vender no mercado de Ver-o-Peso. Mesmo criticando a composição química dos 
cosméticos importados, ela não consegue impedir que os garimpeiros voltem seus olhos para as 
atraentes embalagens do perfume estrangeiro, comprado por uma bagatela na Zona Franca e 
vendido a preço de ouro - literalmente - na zona do garimpo. Nessas regiões, em que a mineração 
destina às mulheres apenas três papéis (cozinheira, prostituta ou marreteira), o perfume 
desempenha um papel social que vai além da simples aproximação sexual. É signo de status e 
traduz o poder de quem conquistou com o suor do rosto o direito de ter o corpo cheiroso após um 
dia de trabalho duro. 

Tantos garimpeiros com unhas pintadas e máscara facial fazem supor que o Brasil vive uma 
revolução sexual comparável à inglesa do jogador David Beckham - aquela do novo homem 
sensível, de alma feminina. É só impressão, garante a marreteira Simara. Eles continuam uns 
grosseirões. Mal articulam palavra. São quase afásicos e comunicam-se por gramas de ouro. De 
tanto fazer a conversão de preços, Simara tem até tabela para cada cosmético que vende para a 
turma do garimpo. 

O vaidoso Zacarias conta, no documentário, que conheceu em Santarém um lanterneiro tão 
vaidoso que queria até fazer plástica para tirar um pé de galinha que maculava seu rosto. Há 26 
anos, quando Zacarias começou a pintar as unhas, era xingado pelos colegas. Hoje, como se vê, 
as coisas mudaram, embora não ao ponto de se ver, no garimpo, algum cabra macho atrevido 
com piercing ou brincos. 

Maciel, formado na escola de Eduardo Coutinho ("Edifício Master"), deixa a câmera passear em 
busca de detalhes que revelem seus personagens, mas o rosto duro dos garimpeiros parece 
indecifrável. Em todo caso, não há registro no documentário da voz do diretor. Sua atuação 
resume-se a colher depoimentos e exibir dados estatísticos, reservando ao espectador a tarefa de 
refletir sobre eles. Maciel é autor, entre outros documentários, de "Moçambique", sobre a 
reconstrução do país africano após trinta anos de guerra civil. Faz parte da nova geração de 
documentaristas, que acreditou no florescimento do gênero e hoje colhe os frutos de seu 
investimento. É o segmento que mais cresce nos tempos da retomada. 

Valor Econômico - 24/10/2003 

 

 


