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Resumo 

 
 
 

O anúncio pelo general-presidente Ernesto Garrastazu Médici, em 1970, da 
construção da Transamazônica, gerou euforia, receios e debates em diferentes setores 
da sociedade. Ocupar a Amazônia com a gigantesca estrada seria a concretização do 
milagre brasileiro, como foi divulgado pelo regime, buscando afirmar, perante a 
opinião pública, que o país caminhava para se tornar uma potência mundial. A 
Transamazônica era mais que uma estrada, pois, além de integrar os dois oceanos, 
Atlântico e Pacífico, entre Cabedelo, na Paraíba e Lima, no Peru, buscava ocupar os 
chamados vazios demográficos da Amazônia, com despossuídos do nordeste e  do sul 
do Brasil. Os tecnocratas, planejadores da estrada, defendiam que, com ela, poderiam 
desenvolver a agropecuária, explorar as riquezas minerais, a fauna e a flora 
amazônicas e garantir a posse desta região. A análise de relatórios, propagandas e 
discursos oficiais, decretos-lei, imagens, obras literárias, ensaios de memorialistas, 
imprensa, entrevistas com moradores da região e filmes, nos permite revisitar e 
problematizar memórias sobre a imensa rodovia que se tornou invisível aos olhos de 
boa parte da população nacional. As batalhas da memória, levaram mais de 5 mil 
quilômetros de estrada que atravessam os maiores estados do Brasil a, juntamente 
com uma população de mais de um milhão de habitantes, desaparecer no cenário 
nacional. O estudo da história da Transamazônica permite compreender os debates 
sobre a construção da rodovia, os núcleos de colonização, a chegada dos colonos, o 
cotidiano dos operários e das populações locais, bem como confrontar memórias de 
diferentes atores e segmentos da sociedade, que se iniciam durante a ditadura civil-
militar brasileira e se estendem por períodos posteriores. Desta forma, estudar as 
diferentes memórias e visões sobre a Transamazônica, bem como compreender o 
cotidiano das obras, das pessoas que para lá se deslocaram e das populações que 
vivem na/da estrada, permite conhecer um pouco mais sobre um pedaço importante 
do Brasil que atravessa alguns momentos da história do país. 
 
 

Palavras-chave: Transamazônica, ditadura, memória, Brasil 
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Abstract  
 
 
 

The annoucement of the military president the general Emílio Garrastazu Médici in 
1970 about the construction of the Trans-Amazonian highway caused euphoria, 
misgiving and debates in different sectors of the society. To occupy the Amazonian 
area with that enormous highway it would be a concretization of the idea of Brazilian 
miracle, as the regime discourse, willing to affirm to the public opinion that the 
country was becoming a world power. The Trans-Amazonian was more than a 
highway because it intended not just to interconnect the Pacific and Atlantic oceans, 
between Cabedelo (in Paraíba) and Lima (in Peru), but also to populate the so-called 
Amazon’s demographic vacuums with the poors from Northeast and the South of 
Brazil. The technocratics, that was the highway plannres, argue that the construction 
would enable to develop the agricultural, to explore mineral resources and Amazonian 
flora and fauna as well as to guarantee control of the region. The analysis of the 
reports, propagandas and official speechs, Decree-laws, images, literary works, essays 
of memorialists, the press, interviews with the local people and movies, all of this 
allow us to revisit and to question some memories of this gigantic highway that has 
become invisible to the most of people in the country. The battles of memory led 
more than 5 thousands kilometers, which crossed the biggest states in Brazil, together 
with one thousand million people to disappear in the national scenario. The study of 
Trans-Amazonian’s history makes it possible to understand the debate about the 
highway construction, the initial colonization settlements, the arrival of settlers, the 
daily lives of workers and locals, as well as to confront the memories of different 
actors and sectors of the society, that started during the civil-military dictatorship and 
continued until recent periods. Thus, studying different memories and views about 
Trans-Amazonian highway such as knowing the daily activities of the works, the 
people who went there to live and those who have turned it a way of living, enables to 
understand more about this important part of Brazil which has passed through some 
moments of its history.   
 
KEYWORDS: Trans-Amazonian, dictatorship, memory, Brazil 
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Aos migrantes, que partiram para a 
Transamazônica, em busca do sonho de 
“fazer a Amazônia”, muitos dos quais, 
diante de pesadelos, desistiram, 
enquanto outros continuaram sonhando 
com outras possibilidades em suas 
vidas. A eles, bem como às populações 
que já viviam na região, caboclos, 
indígenas, ribeirinhos e migrantes de 
outros períodos da história, é dedicado 
este estudo sobre as memórias da 
rodovia, muitas das quais, memórias 
deles mesmos. 
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INTRODUÇÃO 

 

...assumia perante meus olhos, aspecto 
absolutamente fantástico. Poderia ser povoado 
por dragões, monstros alados com muitas patas, 
quimeras e outras espécies da teratologia 
mitológica...269 

 

Em 1997 tive meu primeiro contato com a rodovia Transamazônica (BR-

230) como bolsista de extensão e de iniciação científica, sob orientação do Prof. Jean 

Hebétte. Naquele momento tive a oportunidade de conhecer em viagens de pesquisa 

de campo o Centro Agro-Ambiental do Tocantins (CAT),270 coordenado pelo mesmo 

professor, situado as margens da Transamazônica, na zona rural de Marabá.271 Por 

diversas vezes a equipe de bolsistas, composta por alunos de graduação e de pós-

graduação, viajou para Marabá e outros municípios da Transamazônica para  

participar de reuniões e seminários e desenvolver pesquisas junto aos agricultores 

atendidos pelo CAT.  

Um ano após concluir o mestrado em antropologia,272 passei a trabalhar 

como professor desta disciplina no Campus de Altamira da Universidade Federal do 

Pará (UFPA),273 nos cursos de Pedagogia, Letras e Agronomia. Foi em Altamira, 

cidade distante 740 km de Belém, que ocorreu o contato mais próximo com a 

                                                
269 VERNE, Júlio. O senhor do mundo. São Paulo: Matos Peixoto, 1965. p.45. 
270 O CAT é um centro de ensino-pesquisa-extensão, com sede em Marabá, e que possuía escritório em 
Belém, composto por  pesquisadores da Universidade Federal do Pará, sindicatos de trabalhadores 
rurais dos municípios da região sudeste do Pará e professores da Escola Família Agrícola. O CAT, 
idealizado e coordenado por Jean Hebétte, reúne, os sindicatos, pesquisadores e escola para 
agricultores, para integrar as dimensões do trabalho, permitindo não apenas pesquisar, como também, 
promover atividades que trazem benefícios aos trabalhadores rurais, incluindo também a educação, 
voltada à realidade do campo. Sobre o tema, consultar HEBETTE, Jean & NAVEGANTES, Raul. CAT 
– Ano décimo: etnografia de uma utopia. Belém: EDUFPA, 2000. 
271 Posteriormente à bolsa de extensão do CAT, trabalhei como bolsista de iniciação científica do 
projeto “Emergência e Consolidação de um Campesinato de Fronteira”, também coordenado pelo Prof. 
Jean Hebétte, com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). 
272 Consultar minha dissertação de mestrado, SOUZA, César Augusto Martins de. Quando a Santa 
Teresinha é o ponto de encontro: amor, sociabilidade e família na paróquia do Jurunas, Belém, Pará. 
Dissertação de mestrado em antropologia orientada por Jane Felipe Beltrão. Belém: Programa de Pós-
Graduação em Antropologia/ UFPA, 2002. 
273 Ver Figura 1. Campus de Altamira, no I Caderno de Imagens. 
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Transamazônica na cidade que fora o centro das obras onde se encontram os marcos 

de fundação da estrada.  

Desde que passei a residir em Altamira, a “capital da Transamazônica”, 

passei a ver com estranheza e até mesmo com certa surpresa, algo que até então 

passava despercebido ao meu olhar: o noticiário nacional falando da estrada como se 

não existisse mais. As notícias veiculadas na imprensa sobre a Transamazônica como 

uma estrada engolida pela selva, tornava a minha residência em algo surreal ou quase 

mitológico, pois era como viver em um local que para uma parte considerável da 

população brasileira não existe. Ao mesmo tempo, ao viajar pela estrada e por muitos 

municípios que surgiram e se consolidaram as margens da mesma pude ouvir as 

histórias de chegadas e partidas contadas pelos protagonistas.  

A partir de conversas com os agricultores em suas propriedades, muitas 

vezes hospedado nas mesmas, foi possível, juntamente com outras fontes, construir 

um conhecimento sobre o olhar destes em relação a Transamazônica. Nesse sentido, 

dei início à coleta de fontes sobre a história e as memórias da Transamazônica, em 

2006, com entrevistas e os jornais obtidos através do Banco de Dados Folha de São 

Paulo. Além da documentação acima citada foram analisadas diversas obras literárias, 

de jornalistas e de memórias junto com outras fontes que foram incorporadas ao 

projeto.  

Para o desenvolvimento da pesquisa foi coletada documentação no Arquivo 

Nacional (AN), Biblioteca Nacional (BN), Superintendência de Desenvolvimento da 

Amazônia (SUDAM), Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes  

(DNIT), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Instituto 

Evandro Chagas (IEC) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Banco 

de Dados Folha de São Paulo e arquivos virtuais da Revista Veja, da Presidência da 

República, do Senado Federal, do IBGE e  do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Infelizmente não foi possível ouvir Mário Andreazza, falecido em 1988, e  

Eliseu Resende, que faleceu durante o desenvolvimento da pesquisa, em janeiro de 

2011, Ministro dos Transportes e diretor do Departamento Nacional de Estradas de 

Rodagem (DNER), respectivamente. Ambos, figuras-chave da idealização e 

construção da estrada, poderiam acrescentar informações importantes à tese, além das 

encontradas em seus discursos e entrevistas em livros e na imprensa. 
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Percorrer toda a estrada para conhecê-la e ouvir alguns operários e 

engenheiros, trabalhadores da construção da rodovia foi uma experiência importante e 

enriquecedora. Além dos construtores da obra foram entrevistadas pessoas que 

migraram para colonizar a região de forma espontânea e algumas das que foram 

selecionadas e transportadas pelo governo, bem como alguns moradores nativos da 

região que vivenciaram as transformações decorrentes da estrada. A realização das 

entrevistas foi viabilizada pela colaboração de pessoas dos próprios municípios que, 

gentilmente, contribuíram nos deslocamentos e no contato com os entrevistados, 

assim como por algum conhecimento prévio da região, adquirido ao longo dos anos 

de trabalho como professor do Campus de Altamira. 

Foram realizadas viagens e entrevistas em Aguiarnópolis no Tocantins,274 

Estreito, 275  no Maranhão, Marabá, Pacajá, Anapu, Altamira, Brasil Novo e 

Medicilândia,276 no Pará, e Humaitá, no Amazonas. Milhares de quilômetros foram 

transpostos de carro, ônibus, van, barco, moto, avião, a pé, em busca, às vezes, de 

pessoas já conhecidas e contatadas previamente e, em outras, caminhando e 

perguntando pelas cidades para encontrar migrantes ou moradores antigos. 

Os entrevistados foram selecionados a partir de diferentes formas de contato: 

por indicação de outras pessoas; pessoas conhecidas; através de um contato inicial 

baseado em conversas informais. O projeto foi explicado aos entrevistados, que se 

enquadravam ao perfil desejado para a tese e posteriormente, caso houvesse manifesta 

intenção e consentimento das pessoas em conceder entrevista, se agendava um horário 

e local para viabilizar a sua realização. Desta forma, foram feitas vinte e cinco 

entrevistas nos meses de janeiro e fevereiro de 2010 que se somaram a outras três 

realizadas anteriormente. Durante as viagens, também buscava coletar fontes junto 

aos diversos órgãos oficiais que atuaram na construção e/ou colonização da rodovia.  

Algumas vezes, devido às dificuldades de  percorrer a estrada, pois o período 

compreendido pela pesquisa corresponde ao mais chuvoso do ano na região, o 

                                                
274 Ver Figura 2. Transamazônica em Aguiarnópolis, no I Caderno de Imagens. 
275 Ver Figura 3. Marco do quilômetro 01 da construção da Transamazônica, com vista para Estreito, 
no I Caderno de Imagens. 
276 Medicilândia é uma cidade cujo nome vem de sua origem, pois, anteriormente era agrovila 
Presidente Médici, depois vila Médici e, quando foi emancipada como município em 12 de maio de 
1989, recebeu o nome atual. Observo, ao longo dos anos residindo em Altamira, em dezenas de 
oportunidades em que pude dialogar com moradores deste município que há um indisfarçável orgulho 
pelo nome da cidade. 
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chamado inverno amazônico,277 os deslocamentos foram feitos até uma cidade polo, 

como Altamira e Humaitá de avião e de lá por terra para as localidades próximas.  

As orientações da professora Suely Mascarenhas, da Faculdade de 

Pedagogia/Campus de Humaitá/Universidade Federal do Amazonas (UFAM) foram 

importantes para o desenvolvimento da pesquisa em Humaitá. Desta forma, a viagem 

foi feita com o deslocamento de ônibus de Altamira a Uruará, passando no caminho 

por Brasil Novo e Medicilândia, seguindo em uma Kombi para Santarém, e desta 

cidade, através de um avião para Humaitá, em voo com conexão em Manaus. 

Assim, parte da viagem foi realizada pela estrada e outra de avião e no trajeto 

os viajantes podem observar diferentes paisagens sobre o solo vermelho da 

Transamazônica e escutar muitas histórias contadas pelos outros passageiros. 

Histórias de assaltos na estrada, de acidentes, de conquistas da terra própria, de 

felicidade com a formatura do filho, das dificuldades sazonais de deslocamento 

durante o inverno amazônico e da esperança de conseguir “progredir” na vida com a 

melhoria na produção agrícola. 

O método de pesquisa próprio da observação participante etnográfica foi 

importante, por possibilitar a obtenção informal de dados importantes para a pesquisa 

durante as viagens, almoços ou caminhadas, através das histórias contadas pelos 

moradores. O diário de campo é um companheiro e aliado importante nestes 

momentos. A etnografia, com seus métodos e técnicas de pesquisa de campo, fornece 

elementos para refletir sobre o trabalho de campo como uma experiência entre 

interlocutores e não entre um pesquisador e um pesquisado, pois há um processo de 

interação e subjetividades. 

Geertz278 defende que para realizar uma pesquisa de campo, com entrevistas, 

devem-se estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos, organizar 

                                                
277 Na Amazônia as estações de ano não são claramente perceptíveis, segundo a lógica popularmente 
estabelecida (inverno frio, verão quente, outono e primavera como intermediários), pois faz calor 
durante o ano inteiro de dia e a temperatura tende a diminuir (bastante no interior da floresta, pois faz 
muito frio) durante a noite. Devido a isso, a população local subdivide em duas estações do ano: o 
inverno, período de altos índices pluviométricos com fortes chuvas diárias, aproximadamente de 
dezembro a maio e verão período com menos chuvas, entre junho e novembro. Sobre como as chuvas 
afetam a estrada  há relato de viagem de uma equipe de reportagem em FOLHA DE SÃO PAULO. 
Transamazônica. São Paulo, 24 de novembro de 1994. Ver Figura 4. Atoleiro invernal na 
Transamazônica, no I Caderno de Imagens. O verão amazônico também dificulta o tráfego devido a 
poeira que diminui a visibilidade, ver Figura 5. Poeira no veraneio transamazônico, no I Caderno de 
Imagens. 
278 GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 
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os mapas de campo, possuir um diário de campo. Este autor destaca ainda que as 

técnicas não são a garantia de sucesso ao trabalho desenvolvido, mas sim fazer uma 

descrição interpretativa que possibilita ao leitor vislumbrar os espaços e compreender 

os significados e lógicas subjacentes às práticas sociais.  

A reunião de métodos e técnicas de trabalho de campo antropológico com as 

da história oral possibilitou ampliar o campo de análise e o fazer da pesquisa. Para 

Lozano, “a história oral é um ponto de contato e intercâmbio entre a história e as 

demais ciências sociais”, 279 e com destaque especial, neste sentido à antropologia que 

 

 a partir de sua rica e antiga tradição etnográfica, forneceu aos 
historiadores novos métodos e técnicas de trabalho, assim como 
conceitos, temáticas e problemas de estudo.280 

 

Estudar a história de um tempo próximo possibilita ouvir o que as pessoas 

que vivenciaram este período pensam sobre ele e sobre suas próprias trajetórias. Os 

depoimentos reunidos a uma pluralidade de documentos permite refletir de forma 

mais ampla e complexa sobre a rodovia. Ao utilizar técnicas e métodos da etnografia 

e da história oral se ampliaram as possibilidades de compreensão e análise das falas 

dos entrevistados porque, tanto se pode analisar o espaço e os fatores culturais 

presentes na interlocução, quanto os argumentos apresentados e suas visões sobre a 

problemática.  

Pessoas que não desejam apenas contar uma história, mas que suas narrativas 

sejam ouvidas. Há na intenção de conceder entrevistas o desejo de perpetuar as 

memórias e também o ato político de poder mostrar a visão dos moradores da rodovia 

sobre ela mesma. Nesse sentido, muitos entrevistados, como veremos ao longo desta 

tese, reclamavam do fato de suas histórias não serem sequer ouvidas em outras 

esferas.  

As pesquisas de história oral trouxeram contribuições importantes ao 

presente trabalho, inclusive para relativizar as demais fontes e possibilitar ouvir 

memórias dificilmente manifestas em esferas públicas. Mas, no tocante as fontes orais 

                                                
279 LOZANO, Jorge Eduardo Aceves. Prática e estilos de pesquisa na história oral contemporânea. In: 
FERREIRA, Marieta de Moraes & AMADO, Janaína. Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: 
FGV, 2006. p.19. 
280 Idem. p.19.  
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há algumas limitações e, neste sentido Becker, afirma que um problema é o fato de 

que elas são construídas a posteriori e, desta forma: 

 

Pode resgatar lembranças involuntariamente equivocadas, 
lembranças transformadas em função dos acontecimentos 
posteriores, lembranças sobrepostas, lembranças transformadas 
deliberadamente para “coincidir” com o que é pensado muitos anos 
mais tarde, lembranças transformadas simplesmente para justificar 
posições e atitudes posteriores.281 

 

A reflexão sobre as metodologias em uma pesquisa é importante, pois em 

campoo pesquisador passa por processos de subjetividades, de forma que as 

informações obtidas não se constituem em dados objetivos, mas em construções 

subjetivas que necessitam ser analisadas. Os entrevistados se emocionavam, riam, 

contavam histórias, enquanto desenvolviam suas narrativas. Não há como não 

destacar que a estrada, desaparecida na imprensa nacional, invisível a opinião pública 

está “viva” e repleta de vidas humanas que lá se estabeleceram e progressivamente 

alteraram as paisagens. 

Durante o trajeto aéreo entre Manaus e Humaitá, recebi uma revista da 

companhia aérea Trip e uma das manchetes era um convite para conhecer as belezas 

naturais de Itaituba-PA. Na matéria, havia em destaque a afirmação de que a cidade é 

situada às margens do “belo rio Tapajós e da lendária rodovia Transamazônica” e que 

visitar esta cidade é uma oportunidade de conhecer ambos. 

Pode-se observar, portanto, que a estrada se tornou parte de guias turísticos 

como algo lendário e uma ruína, posta como monumento da memória nacional, num 

fenômeno semelhante ao ocorrido com outro projeto desenvolvido na Amazônia, no 

início do século XX, conhecido como Fordlândia.282 O desaparecimento da estrada 

                                                
281 BECKER, Jean-Jacques. O handicap do a posteriori. In: FERREIRA, Marieta de Moraes & 
AMADO, Janaína. Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: FGV, 2006. p.28. 
282 Durante a viagem pela Transamazônica, no início de 2010, tive a oportunidade de, enquanto 
esperava a data para viajar de Santarém para Humaitá, permanecer uma semana no município de 
Belterra-PA que fora o segundo empreendimento de Henry Ford, visando abastecer o mercado mundial 
com plantação de borracha na Amazônia. Por diversos motivos, como as dificuldades de os operários 
nativos seguirem rotina de fábricas, bem como as pragas naturais que se manifestam em plantações de 
seringueiras na Amazônia, o empreendimento fracassou. Nesta cidade está preservada a Vila 
Americana (com casas originais construídas pela Companhia Ford) e toca uma sirene, a mesma que 
chamava os trabalhadores para a produção, duas vezes ao dia em som alto e audível por toda a cidade, 
entretanto muitos acreditam que a Fordlândia (hoje Belterra) também não exista mais. Sobre o tema, 
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serviu de mote para o desenvolvimento da proposta sobre as memórias da rodovia. Ao 

mesmo tempo, possibilita refletir sobre migração, colonização, os significados da 

Amazônia para o Brasil e para o mundo, a construção de rodovias, ferrovias e pontes 

como símbolos de progresso e desenvolvimento, saúde pública e meio ambiente 

relacionados à construção das memórias locais e nacionais. 

 Analisar as memórias é a busca de compreender o início de um processo que 

alçou cidades da Amazônia Legal283 desconhecidas pela maioria da população como 

Estreito, Marabá, Altamira, Itaituba, Jacareacanga, Humaitá ao centro de uma série de 

debates na imprensa nacional. A construção levou intelectuais, articulistas, ministros, 

governadores, senadores, deputados a estudá-las, conhecê-las e até mesmo visitá-las 

devido ao anúncio de decisão presidencial que eclodira em manchetes pelo país: a 

construção da Transamazônica. Os debates, memórias, propagandas e ensaios se 

acirraram em diferentes meios de comunicação e divulgação, porém, de 1975 a 1980, 

a documentação sobre a rodovia é escassa, resultante, possivelmente, das alterações 

nas políticas do governo Ernesto Geisel (1974-1979) para a região. 

 A Transamazônica apesar de por alguns anos ter se tornado menos presente 

na documentação “reapareceu” com mais presença e força a partir de 1980 quando da 

intensificação da abertura política, no governo de João Figueiredo, sob forma de 

avaliação crítica dos resultados da construção. Conjugando a documentação analisada 

com as leituras e reflexões elaboradas após as alterações no projeto inicial foi 

desenvolvida a estrutura da  tese, dividida em quatro capítulos, para abranger e 

integrar os principais temas do projeto, no sentido de conhecer as memórias da 

Transamazônica. 

Assim, no capítulo 1, intitulado Milagre e integração nacional para ocupar 

os vazios da Amazônia são analisados os projetos de ocupação da Amazônia 

construídos desde o século XIX para a compreensão de que não se trata de uma ideia 

nova. A construção da Transamazônica não é simplesmente fruto do 
                                                                                                                                      
consultar, ALVES FILHO, Armando; ALVES JÚNIOR, José & MAIA NETO, José. Pontos de 
História da Amazônia.Vol. II. Belém: Paka-Tatu, 2000. 
283 Segundo Ferreira e Salati, a  Amazônia Legal foi estabelecida “a partir de Decreto-Lei de 1966, 
incluindo além de toda a região Norte (os estados do Amazonas e Pará e, à época, os territórios [hoje 
estados] do Acre, Amapá, Rondônia e Boa Vista [atual Roraima], parte sul e oeste do Maranhão, o 
norte de Goiás (hoje estado do Tocantins) e o estado do Mato Grosso. Esse Decreto-Lei previa 
tratamento especial nos processos de colonização ali a serem estabelecidos, com vistas à não 
descaracterização desse espaço geográfico”. FERREIRA, Antônia M. M. & Enéas Salati. Forças de 
transformação do ecossistema amazônico. In: Estudos avançados 54 – Dossiê Amazônia brasileira II. 
São Paulo: IEA/USP, 1987. p.26.  
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desenvolvimentismo e milagre brasileiro, mas o resultado de um processo histórico e 

de visões consolidadas sobre a Amazônia.  

Outro ponto estudado no capítulo 1 é como a rodovia se situa como parte das 

chamadas políticas desenvolvimentistas, estando no centro de uma série de decretos 

presidenciais, assim como propagandas e debates em diferentes fontes, destacando o 

simbolismo desta obra de colonização da Amazônia. Um ponto presente no capítulo é 

o estudo sobre o milagre brasileiro personificado em grandes obras como a 

Transamazônica, de forma a refletirmos sobre os simbolismos presentes nas ações do 

governo referentes à estrada, assim como a ideologia do desenvolvimentismo e as 

consequências políticas de construção da mesma. 

 O capítulo 2, O caminho que leva a estrada, tem como tema central o estudo 

sobre o processo de colonização da rodovia e as trajetórias dos migrantes. O chamado 

para colonizar a estrada como uma convocação patriótica através de propagandas em 

diferentes veículos de comunicação, assim como as diferentes formas de 

sedução/convocação de migrantes para atraí-los ao interior da Amazônia é uma 

abordagem necessária sobre este processo. 

Após aceitarem o convite e/ou convocação para ocupar a Amazônia, o 

desafio era levar os migrantes até a região. Como se deu esse processo? Qual a 

logística utilizada para viabilizar o empreendimento? Como se deu o encontro dos 

migrantes com as populações nativas da região? Estas são algumas das problemáticas 

que se busca compreender no capítulo. O processo de colonização, a organização de 

agrovilas, agrópolis e rurópolis, e a infraestrutura oferecida aos recém chegados e 

como eles se viram neste processo é um ponto importante para se compreender as 

diferenças do processo de ocupação ao longo dos municípios e estados da rodovia. 

No capítulo 3, Saúde, doença e meio ambiente na construção/consolidação 

do projeto, o tema central é a análise sobre os debates e eventuais problemas 

ocasionados à saúde e meio ambiente na construção e colonização da rodovia. Assim, 

os impactos ao meio ambiente e como o discurso ambiental estava ou não presente 

neste processo é um ponto relevante desta abordagem. Em um primeiro momento será 

problematizada a visão do período da construção da estrada sobre os impactos 

ambientais como consequência do empreendimento e, em seguida, os impactos 

ambientais resultantes deste processo. 



 28 

Uma das consequências ambientais mais frequentes é a preocupação de 

especialistas e jornalistas com impactos à saúde pública. A imagem das mortes com a 

ferrovia Madeira-Mamoré era muito utilizada como argumento contra a estrada ou 

como preocupação central de articulistas e políticos, pois se o meio ambiente não 

estava na ordem do dia, o mesmo não se pode dizer da saúde pública. Busca-se, 

portanto, no capítulo três descortinar esta realidade e contrapor a relação entre debates 

e discursos com a visão dos que vivenciaram o cotidiano da ocupação da Amazônia. 

Nesse sentido se pode buscar compreender se a Transamazônica “facilitou” a 

ocorrência de doenças e mortes ou se as medidas preventivas utilizadas impediram a 

concretização dos pesadelos de diversos setores da sociedade.  

No capítulo 4, Memórias de uma estrada invisível, o tema central é o debate 

sobre as memórias da rodovia. As memórias  da estrada é uma dos temas principais 

desta tese e por isso seu fechamento se reporta a conflitos e disputas de memórias 

entre diferentes sujeitos, do passado ou do presente. Nesse sentido, busca-se entender 

a metamorfose de significados que sofreu a rodovia, de símbolo do progresso e 

desenvolvimento a símbolo do desperdício de dinheiro público nas obras que ficaram 

desde a década de 1980 conhecidas como faraônicas. 
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 CAPÍTULO 1 

MILAGRE E INTEGRAÇÃO NACIONAL PARA 

OCUPAR OS VAZIOS DA AMAZÔNIA 

 

...e, se fracassar (jamais! jamais!) ao menos será 
lembrada como uma das mais audaciosas 
empreitadas do gênio humano.284 

 

1.1.  (In)viabilidades de projetos de ocupação da Amazônia 

 

A Amazônia movimenta há dezenas de anos a imaginação nacional através 

do relatos de viajantes, obras literárias e notícias sobre alguns acontecimentos que 

demarcam sua história. Os brasileiros discutem o que fazer com a imensa selva, vista 

na imaginação popular como intransponível, entrecortada por imensos rios, habitada 

somente por animais selvagens e por populações indígenas e ribeirinhas. 

Uma série de narrativas literárias e ensaios sobre a Amazônia colocavam os 

seres humanos na condição de intrusos, apequenados diante da natureza gigantesca e 

opressora. Vários escritores como Euclides da Cunha enfatizavam que a dificuldade 

de ocupar a região frente à grandiosidade da mesma se constituía em um problema 

nacional. Esta visão pode ser encontrada no primeiro capítulo de À margem da 

História, publicado em 1909, em um capítulo com o emblemático título “Terra sem 

História (Amazônia)”: 

 

...em poucas horas o observador cede às fadigas de monotonia 
inaturável e sente que o seu olhar, inexplicavelmente, se abrevia nos 
sem-fins daqueles horizontes vazios indefinidos como o dos mares. 
A impressão dominante que tive, e talvez correspondente a uma 
verdade positiva, é esta: o homem, ali, é ainda um intruso 
impertinente. Chegou sem ser esperado nem querido – quando a 

                                                
284 VERNE, Júlio. Cinco semanas em um balão. São Paulo: Círculo do Livro, 1995. p.5. 
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natureza ainda estava arrumando o seu mais vasto e luxuoso salão e 
encontrou uma opulenta desordem... 285 

 

Euclides da Cunha desde meados do século XIX se referia à região nem tanto 

como atrasada, mas como fora da história, situada em outro tempo, anterior ao do 

restante das civilizações ocidentais. Este autor se constituiu em um precursor da ideia 

muito difundida posteriormente que postulava a urgente necessidade de se elaborar 

um projeto de colonização com grandes contingentes populacionais na Amazônia. 

Nesse sentido, somente através de um intenso processo migratório, a região poderia 

retornar para a cena histórica da qual, segundo ele, estava ausente, e incluir o 

elemento humano em sua realidade, pois este teria sido um invasor oprimido e 

apequenado pela imensa floresta e por rios gigantescos. 

Analisando uma série de visões sobre a Amazônia, presentes em relatos de 

viajantes e na literatura, Neide Gondim286 discorre sobre como se centralizaram nas 

narrativas sobre seres fantásticos e sobre a indolência do homem amazônico, 

apequenado pelo ambiente hostil que oprime seres humanos com feras selvagens, 

doenças e calor intenso, fazendo aflorarem nos humanos suas mais bestiais 

características.  

Na análise de Gondim estas ideias estiveram presentes em obras de 

naturalistas que viajaram pela Amazônia, como Bates e Wallace287 e de literatos, 

como Alberto Rangel e Euclides da Cunha.288 Estes autores teriam contribuído para 

consolidar a visão de que a região seria quase despovoada, devido às dificuldades de 

ocupação e moradia na mesma. Gondim analisa que os nativos da região eram vistos 

por estes escritores como preguiçosos, beberrões, ladrões, com sexualidade aflorada, 

doentes e atrasados e que os portugueses advindos em pequenas quantidades para o 

Amazonas, amalgamados aos nativos, tenderiam a desenvolver as mesmas 

                                                
285 CUNHA, Euclides. A margem da História. São Paulo: Martin Claret, 2006. p. 17 e 18. 
286 GONDIM, Neide. A invenção de Amazônia. Manaus: Valer, 2007. 
287Bates e Wallace foram dois importantes pesquisadores naturalistas, ingleses, que empreenderam 
viagens pela Amazônia, de 1848 e 1859 e de 1848 a 1852, respectivamente, que escreveram e 
publicaram diários sobre estas viagens, com anotações científicas, mas também recheados de 
considerações pessoais, a partir de suas impressões. Sobre o tema, consultar BATES, Henry Walter. O 
naturalista no Rio Amazonas. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1944; WALLACE, Alfred 
Russell. Viagens pelo Amazonas e Rio Negro. Brasília: Editora do Senado, 2004 e SILVA, Renato. 
Amazônia: paraíso e inferno. São Paulo: Quatro Artes, 1971. 
288 Consultar RANGEL, Alberto. Inferno verde. Famalicão/Portugal: Tipografia Minerva, 1914 e 
CUNHA, Euclides da. Op cit. 
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características, porque estas seriam uma influência do meio sobre os seres 

humanos.289 

Os amazônidas,290 de acordo com estas visões, seriam sujeitos situados nos 

confins distantes, necessitados de ideias advindas de fora para que pudessem ser 

integrados à nação e assim atingir o desenvolvimento e o progresso. Motta-Maués em 

seu estudo sobre etnocentrismo nacional em relação as populações da região, 

argumenta que muitos ensaístas e as populações de outros lugares do país veem os 

amazônidas como à beira da miséria, devido a sua “natural” indolência ou por não ter 

forças para vencer a floresta, os rios e os animais dominadores e opressores e que 

 

...quando se fala, por exemplo, da “indolência” do caboclo, 
traduzida na velha anedota que o retrata pescando, deitado numa 
rede, ou das suas superstições e crendices”, pretensamente 
comprovadas através de sua crença na “panema” 291  ou nos 
encantados da mata e das águas; ou ainda na sua irracionalidade ou 
inabilidade no aproveitamento dos recursos que a natureza lhe 
oferece – como se eles estivessem à sua disposição sem precisar 
esforço algum – enfim, quando se ouve tudo isso, e muitas outras 
coisas, simplesmente está se usando as ideias e as imagens de que 
eu falava acima [sobre as ideologias racistas que atribuem um 
suposto não desenvolvimento das populações nativas amazônicas à 
sua mestiçagem].292 

 

O problema da mestiçagem das populações da região como explicação 

parcial para uma suposta estagnação econômica serviu de pressuposto para diversos 

projetos ou propostas de colonização e ocupação de uma região que não poderia mais, 

como em diversos momentos é destacado na obra “Inferno Verde”, de Alberto 

                                                
289 GONDIM, Neide. Op cit. 
290 Amazônida é o termo utilizado para denominar as pessoas nascidas na Amazônia que é diferente de 
amazonense, gentílico do estado do Amazonas. 
291 Panema é a crença existente entre populações ribeirinhas tradicionais da Amazônia que consiste em 
acreditar que certas práticas de seu cotidiano podem conter proibições rituais como, por exemplo, se 
uma mulher menstruada acompanhar um pescador, em seu trabalho, pode levá-lo a ficar panema. Ao 
ficar panema não conseguirá pescar, pois a menstruação seria um impedimento ritual à pesca, 
deixando-a, no estado em que ela se encontra, interdita, “venenosa”. Sobre o tema, consultar 
GALVÃO, Eduardo. Santos e visagens: um estudo religioso de Itá – Baixo Amazonas. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional – Instituto Nacional do Livro, 1976. 
292 A antropóloga da UFPA, Maria Angélica Motta-Maués, em um artigo incorporado ao livro “Estudos 
e problemas amazônicos”, trata do etnocentrismo de outras regiões do país em relação às populações 
amazônicas e que estava presente nas propostas de colonização da região, no século XIX, como forma 
de vencer a natureza. Sobre o tema, consultar MOTTA-Maués, Maria Angélica. A questão étnica: 
índios, brancos, negros e caboclos. In: Estudos e problemas amazônicos: História Social e Econômica 
e temas especiais. Belém: IDESP, 1989. p. 195. 
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Rangel,293 permanecer mergulhada nas águas e na floresta. Assim, como escreve o 

literato Peregrino Júnior, em A mata submersa, o caboclo ribeirinho necessita tornar-

se “o herói obscuro e anônimo que a batalha da floresta acordou...”, 294  para, 

juntamente com migrantes, lutar contra a floresta e conquistar a Amazônia. 

A luta contra a floresta colocou a natureza na condição de inimiga dos 

humanos e serviu de principal argumento para propostas de desenvolvimento e 

progresso. As propostas pensadas de forma alheia às proposições de populações 

nativas e as realidades locais teve consequências ambientais295 que ainda ecoam em 

cada projeto de integração colocado em prática como uma tentativa de desenvolver a 

região. Mas, para desenvolver, na concepção de ensaístas, viajantes e literatos, seria 

preciso intensa migração pois, mesmo para um escritor e crítico literário de origem 

amazônica, natural do município de Óbidos, no Pará, José Veríssimo, as populações 

amazônicas estavam profundamente degradadas. 296 

Ao buscar-se analisar as imagens construídas sobre a Amazônia, em ensaios 

e obras literárias do final do século XIX e início do XX, mais do que se deter a um 

questionamento localizado sobre a temática, se está almejando entender quais os 

pressupostos que pautaram os discursos sobre a construção da Transamazônica, pois 

esta não era a primeira tentativa de colonizar a região e integrá-la ao restante do país. 

 Em diferentes momentos da história houve outros projetos de colonização 

e/ou iniciativas de desenvolvimento econômico na região. Dentre eles, podemos 

destacar três em função de terem alcançado maior dimensão e terem sidos evocados 

com frequência na documentação, quando do anúncio da construção da BR-230, a 

saber: a imigração espontânea e dirigida297 de nordestinos para as atividades da 

economia da borracha em seu período áureo entre meados do século XIX e início do 

XX; a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, construída entre 1907 e 1912 e a 

construção da rodovia Belém-Brasília (BR-010), em 1958.298 

                                                
293 Consultar RANGEL, Alberto. Op cit. 
294 PEREGRINO JÚNIOR, João. “A mata submersa” In: A mata submersa e outras histórias da 
Amazônia. Rio de Janeiro: José Olympio, 1960. p. 317. 
295 Os problemas ambientais com a construção da Transamazônica serão analisados no capítulo 3.  
296 Citado por MOTTA-MAUÉS. Op cit. p. 201.  
297 Migração espontânea é a que ocorre sem intervenção e/ou projetos governamentais, mas apenas por 
decisão própria dos que migram, enquanto a migração dirigida é aquela promovida por programas 
oficiais do governo. 
298 Ver Figura 6. Trecho da Ferrovia Madeira-Mamoré e Figura 7. Mapa Rodoviário da Região Norte, 
no I Caderno de Imagens. 
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Uma série de estudos tem sido elaborada sobre a economia da borracha, tema 

consagrado como um dos principais da historiografia da Amazônia. Nazaré Sarges299 

analisa as profundas alterações na estrutura urbana de cidades como Belém e Manaus, 

como consequência da circulação de riquezas da economia da borracha. Prado 

Júnior300 enfoca as atividades gomíferas nas florestas e os indicadores econômicos das 

sub-regiões da Amazônia naquele período. Roberto Santos301 considera que caso não 

tivesse ocorrido intenso processo migratório de nordestinos, motivado sobretudo pela 

grande seca que se abateu sobre àquela região, teria ocorrido um estrangulamento das 

atividades econômicas da borracha devido à escassez de mão-de-obra nativa da 

Amazônia.  

Durante este período, Altamira, reconhecida oficialmente como município 

em 1911, bem como toda a região do Xingu, incluindo Souzel (que recebeu a partir de 

1961 a denominação de Senador José Porfírio) e Porto de Moz, experimentaram 

grande crescimento econômico e considerável fluxo migratório de nordestinos. 

Altamira possuía população de aproximadamente seis mil habitantes na segunda 

década do século XX, o que se constituía em um contingente considerável na 

região.302  

Entretanto, este primeiro momento de boom populacional, a partir da mão-

de-obra advinda do Nordeste, e acelerado crescimento econômico, explicitado no 

cotidiano dos chamados “coronéis da borracha” (os donos de seringais) que gastavam 

fortunas em cidades como Belém e Manaus, rapidamente desapareceu ante o declínio 

da economia gomífera. Antes do declínio da economia da borracha e tendo como um 

de seus pressupostos consolidar o desenvolvimento da região, iniciou-se, no fim do 

século XIX, a construção da ferrovia Madeira-Mamoré que facilitaria o escoamento 

da produção de borracha. 

                                                
299 SARGES, Maria de Nazaré. Belém – riquezas produzindo a Belle époque (1870-1912). Belém: 
Pakatatu, 2002. 
300 PRADO JÚNIOR, Caio. História Econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1998. 
301 SANTOS, Roberto. História econômica da Amazônia (1800-1920). São Paulo, T.A.Queiroz, 1980. 
302 Sobre o tema, uma obra literária, “A batalha do Riozinho do Anfrísio”, escrita através das memórias 
do filho de um dos protagonistas da economia da borracha, no Xingu, é uma referência importante. 
Consultar NUNES, André Costa. A batalha do Riozinho do Anfrísio: uma história de índios, 
seringueiros e outros brasileiros. Belém: SECULT/FUMBEL, 2003. 
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Foot Hardman303 estudando a construção de tal ferrovia do final do século 

XIX até o início do XX, enfatiza diversos problemas decorridos do surgimento de 

doenças que teriam dizimado boa parte dos trabalhadores. Em um relato sobre as 

tragédias ocorridas durante a obra de construção da ferrovia e utilizando muitas 

alegorias, Hardman denomina a locomotiva da Madeira-Mamoré de trem-fantasma e 

o navio, Satélite, que enviava para as obras da ferrovia, desterrados participantes de 

revoltas, de navio fantasma. Esta denominação se deve ao fato de que estaria 

conduzindo pessoas que já eram tidas pelas autoridades como praticamente mortas 

quando eram enviadas pois era considerado difícil sobreviver em meio às doenças 

tropicais e acidentes nas obras.  

Tanto durante a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, como no período 

áureo da borracha, dois momentos interligados entre si, a Amazônia experimentou 

grande fluxo migratório, sobretudo de nordestinos. Além do aumento populacional a 

região experimentou um período de acelerado crescimento econômico, ocasionando 

grandes investimentos na estrutura urbana de cidades como Manaus, Belém e Rio 

Branco. 

Outras propostas então surgiam com o intuito de resolver os problemas da 

Amazônia, que possuía baixa densidade demográfica. Para vários governantes ao 

longo dos séculos havia riscos de o Brasil perder este vasto território ou não conseguir 

explorar adequadamente as riquezas que se acreditava estarem presentes de modo 

incontável na região. Desde o século XVII a coroa portuguesa expressava 

preocupação com a conquista da região e buscava de diferentes formas ocupá-la, 

como através da Companhia de Jesus, no Xingu, mas esbarrava em dificuldades 

culturais e/ou de logística, para se movimentar, conhecer e colonizar a região.304  

As propostas de ocupação da região eram marcadas pela ideia de progresso, 

presente em discursos de políticos, intelectuais e jornalistas desde o século XIX e se 

estendendo pelo século XX de diferentes formas, servindo de mote e direcionamento 

                                                
303HARDMAN, Francisco Foot. Trem fantasma: a ferrovia Madeira-Mamoré e a modernidade na 
selva. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 
304 Sobre o tema, consultar CARDOZO, Alírio. História como espetáculo: a missão da Companhia de 
Jesus nas águas do Xingu e GUZMAN, Décio de Alencar. O inferno abreviado: evangelização e  
expansão portuguesa no Xingu (século XVII). Ambos integram parte de SOUZA, César Martins de & 
CARDOZO, Alírio. Histórias do Xingu: fronteiras, espaços e territorialidades. Belém: EDUFPA, 
2008. 
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para vários projetos, mas seguindo a mesma lógica: desenvolver e ocupar a 

Amazônia, ignorando ou prejudicando as populações nativas em seus modos de vida. 

Diegues acredita que se consolidou ao longo de séculos um discurso que vê a 

região como um “paraíso desabitado”, 305  no qual seria necessário implementar 

projetos para estabelecer nela a civilização ocidental com progresso e 

desenvolvimento. Estes discursos, advindos de conceitos construídos de fora para 

dentro da região amazônica, coloca os nativos da Amazônia não como sujeitos 

agentes de processos de desenvolvimento, segundo seus próprios paradigmas, mas 

como passivos de propostas imperativas advindas de outros lugares. Estas propostas, 

segundo esta lógica, deveriam ser implementadas independentemente de sua vontade 

e incluindo-os apenas como atingidos e não como sujeitos, pois se referem a eles 

como se não existissem ou como obstáculo, parecendo ser algo sem importância ouvi-

los. 

Para Josué de Castro, geógrafo por atuação profissional, que publicou, na 

década de 1950 um livro que se tornou um clássico, intitulado Geografia da fome, as 

propostas de Euclides da Cunha para a região, quase um século antes, não poderiam 

ser ignoradas pois, ao contrário, urgia implementá-las: 

 

Dentro da grandeza impenetrável do meio geográfico, vive este 
punhado de gente esmagado pelas forças da natureza, sem que possa 
reagir contra os obstáculos opressores do meio, por falta de recursos 
técnicos, só alcançáveis com a formação de núcleos demográficos 
de bem mais acentuada densidade. Núcleos que pudessem realmente 
atuar por sua força colonizadora como verdadeiros fatores 
geográficos, alterando a paisagem natural, modelando e polindo as 
suas mais duras arestas, amaciando os seus rigores excessivos a 
serviço das necessidades biológicas e sociais do elemento 
humano...306 

 

É importante problematizar sobre a permanência, durante um longo período 

de algumas ideologias que veem a Amazônia como dotada de natureza exuberante e 

opressora ao elemento humano e que, como vimos, estavam presentes na obra de 

literatos, naturalistas e na visão da Coroa Portuguesa no século XVII: da incapacidade 
                                                
305 DIEGUES, Antônio Carlos. O mito do paraíso desabitado nas florestas tropicais brasileiras. In: 
CASTRO, Edna & PINTON, Florence. Faces do trópico úmido – conceitos e questões sobre 
desenvolvimento e meio ambiente. Belém: Cejup, 1997. p. 315-347. 
306 CASTRO, Josué de. Geografia da fome. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. p.42. 
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desse elemento humano nativo de reagir frente à opressão da natureza; das riquezas 

presentes na região; dos riscos de se perder a região para forças estrangeiras; da 

necessidade de explorar as riquezas da Amazônia e da necessidade de ocupar os 

chamados vazios demográficos para desenvolver. Estas ideias estão encadeadas, 

entrelaçadas e presentes na construção da ferrovia Madeira-Mamoré e em diversos 

outros projetos de menor impacto como da exploração de riquezas minerais e vegetais 

no Acre, Pará, Amapá e Amazonas, e na construção das rodovias Belém-Brasília e 

Transamazônica. 

Hebette & Marin307 consideram que a rodovia Belém-Brasília desenvolveu 

muitos núcleos populacionais, propiciando o crescimento de cidades já existentes e 

integrando boa parte da região a partir de uma de suas maiores cidades, Belém.  

Através da estrada principal interligada a outras rodovias, diversos municípios da 

Amazônia foram integrados pela Belém-Brasília à capital federal e de lá com o 

Sudeste do país. Mas apesar dos benefícios significativos que esta rodovia levou a 

região, possibilitou também o agravamento de muitos problemas antigos e ainda criou 

outros novos. Segundo esses autores, a proposta de desenvolver e integrar, utilizada 

como argumento central para muitas obras de Juscelino Kubitschek, como a própria 

construção da rodovia BR-010, não se baseava em estudos sobre as problemáticas 

regionais. Este fator, no tocante à Belém-Brasília, teria levado a perda das terras das 

populações tradicionais da região para latifundiários que lá se instalaram e se 

impuseram, bem como agravado os problemas ambientais, devido à falta de 

infraestrutura nos povoamentos e pequenas cidades. A reunião destes problemas 

ocasionou a multiplicação de doenças e a intensificação acelerada da destruição da 

floresta, com consequente agressão a animais e cursos d’água. 

A rodovia Belém-Brasília, contudo, é uma realidade presente, bem como a 

Santarém-Cuiabá (BR-163) 308  e a Transamazônica e os poucos trechos ainda 

existentes, apenas com finalidades turísticas, da ferrovia Madeira-Mamoré.309  Não se 

                                                
307 HEBETTE, Jean & MARIN, Rosa Acevedo. Saúde e colonização. In: HEBETTE, Jean et al. 
Colonização, desenvolvimento e modelos econômicos. Belém: NAEA/UFPA, 1977. p. 7-43. 
308 A rodovia Santarém-Cuiabá integra estes dois municípios e muitos outros em seu trajeto e se tornou 
em principal rota da produção de soja no Mato Grosso, com escoamento para outros continentes, 
através do porto localizado em Santarém. 
309 Na página oficial da Prefeitura de Porto Velho, Silva afirma que “a Fundação Pró – Memória 
realizou um seminário em Porto Velho, de 26 a 29 de novembro de 1980, resultando na reativação da 
ferrovia em um trecho de 7 quilômetros, entre Porto Velho e Santo Antônio, inaugurado no dia 5 de 
maio de 1981. Hoje o trecho recuperado atinge a vila de Teotônio, no quilômetro 25 mas, por falta de 
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busca neste tópico inicial fazer uma contextualização histórica sobre propostas e 

projetos de colonização da Amazônia. Ocorre, contudo, que a reflexão sobre a 

temática possibilita analisar as permanências de ideologias sobre ocupação e 

desenvolvimento da Amazônia que se alongaram por mais de um século e que 

estavam presentes na construção da Transamazônica.  

A Transamazônica pode ser vista como o prolongamento de debates desde, 

pelo menos o século XIX, e que, em 1971, teve como proposta do senador 

Vasconcelos Torres, da Aliança Renovadora Nacional-RJ (ARENA), em homenagem 

ao precursor da ideia de colonização, ser nomeada de Euclides da Cunha. Esta 

proposta, contudo, não foi aceita pela maioria dos senadores, de forma que não 

recebeu, a aprovação por parte da Subsecretaria de Ata – Plenário e nem na Mesa 

Diretora, levando a permanência do nome oficial das estrada como 

Transamazônica.310 

Otávio Velho,311 ao estudar a abertura das frentes pioneiras de expansão na 

Amazônia, aponta que em 1967, os norte-americanos do Instituto Hudson, com o 

apoio do ex-ministro Roberto Campos, já possuíam um projeto para a região e que foi 

proposto antes da construção da BR-230. Tratava-se do projeto de represar o rio 

Amazonas para construir um imenso lago, potencializando energia elétrica e alagando 

áreas de baixa densidade populacional. Esta proposta surreal, continha em si mesma 

gigantescos impactos socioambientais. De modo mais amplo, consistiria em resolver 

o problema da alta densidade populacional do Nordeste, com controle de natalidade e 

da baixa densidade populacional da Amazônia através do alagamento de terras.  

No entanto, a visão do governo Médici, na concepção de Velho, era inversa, 

consistia em reunir terra e trabalho para o capital. Terra sem homens da Amazônia 

para homens sem terra do Nordeste, reagindo, segundo Velho, com uma prática 

comum no Brasil, de capitalismo autoritário, que não atende as demandas da 

população.  

                                                                                                                                      
recursos para manutenção, o trem trafega apenas no primeiro trecho [de 7 quilômetros], mesmo assim, 
precariamente.” Consultar SILVA, Antônio Cândido da.  Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. 
Disponível em www.portovelho.ro.gov.br. Acessado em 15.04.2011.  
310 SENADO FEDERAL. Projeto de Lei do Senado n. 1, de 1971. In: Atividade Legislativa – 
Tramitação de Matérias. Disponível em www.senado.gov.br. Acessado em 20.08.2008. 
311 VELHO, Otávio Guilherme. Capitalismo autoritário e campesinato. Rio de Janeiro: Difel, 1995. 
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Velho aponta ainda uma série de problemas no sul do país como motivadores 

para a abertura da fronteira amazônica. Dentre os quais, podemos destacar a carência 

de terras para investimento e/ou trabalho agropecuário no Paraná, e o crescimento de 

grandes empresas capitalistas no setor terciário nos centros urbanos, desalojando a 

mão-de-obra de origem rural que migrara para trabalhar em empresas familiares na 

cidade. Outro fator seria a tradição, na região sul, de somente um herdeiro permanecer 

na terra da família, deixando a migração como alternativa principal aos demais 

descendentes de camponeses, excluídos na partilha do campo. 

Dessa maneira, construir a rodovia Transamazônica atenderia a um antigo 

anseio de intelectuais e políticos de ocupar a Amazônia, assim como, 

simultaneamente, resolveria problemas fundiários no Nordeste e no Sul do país. Havia 

um discurso nacionalista, marcado pela crença no progresso, desenvolvimento e 

integração do Brasil, como condutores do país a sua vocação do país de se tornar uma 

das maiores potências mundiais.312 Esta crença incluía, de forma imprescindível, a 

ocupação da Amazônia. 

 

1.2 Ditadura brasileira e  desenvolvimentismo 

 

No início do governo Médici, em 1970, houve mudanças nos ministérios, 

com a substituição do então Ministro do Planejamento, Hélio Beltrão, por João Paulo 

dos Reis Veloso e apesar da manutenção de Delfim Neto como Ministro da Fazenda, 

este foi um período de mudanças nas políticas econômicas. Daniel Aarão Reis313 

afirma que, no final da década de 1960, os militares enfrentavam dificuldades com a 

baixa popularidade (exposta com a perda das eleições de 1965), com os problemas 

econômicos e com a possibilidade de uma “erosão ainda maior de sua capacidade de 

direção”, frente ao crescimento dos movimentos de oposição, e partiram para um 

maior uso da força, com a edição dos atos institucionais. Este seria o início de um 

período que ficou conhecido posteriormente como anos de chumbo. 

                                                
312 No próximo item deste capítulo faremos uma maior reflexão sobre a crença otimista em uma 
vocação quase “natural” a se tornar uma das maiores potências mundiais. Sobre o tema, consultar 
FICO, Carlos. Reinventando o otimismo: ditadura, propaganda e imaginário social no Brasil. Rio de 
Janeiro: FGV, 1997. 
313 REIS, Daniel Aarão. Ditadura e sociedade: as reconstruções da memória. In: FICO, Carlos et all . 
40 anos do golpe: ditadura militar e resistência no Brasil. Rio de Janeiro: 7Letras, 2004b, p. 119-139. 
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Prado e Earp314 consideram que o crescimento de movimentos de oposição 

ao regime recomendava mudanças no sistema administrativo e na política econômica, 

como alternativa viável para construir um processo de legitimação pela eficácia, como 

defendia, no final da década de 1960, o então Ministro do Planejamento, Roberto 

Campos.  

Nos primeiros anos da ditadura, na análise de Prado e Earp e de Diniz,315 os 

governos de Castelo Branco e Costa e Silva tentavam se afirmar por indicadores 

positivos da economia, incluindo uma maior rigidez nos investimentos. A tecnocracia 

prevaleceu nos primeiros anos, com a adoção de uma maior rigidez econômica e 

poucas e pontuais obras públicas, apenas em áreas de rápido retorno, entretanto, esta 

mesma rigidez das políticas anti-inflacionárias teria ocasionado crise recessiva na 

economia, aumentando a pressão sobre o governo. 

A crise se avolumava interna e externamente, no final do governo de Costa e 

Silva (1967-1969). A popularidade dos presidentes militares diminuía 

progressivamente e parte da classe média e empresariado que apoiaram e participaram 

ativamente do golpe, demonstravam insatisfação com medidas econômicas de 

controle ao crédito e de gastos do governo, bem como por se ver incluídos como alvo 

(entre seus filhos) da repressão.316 

Na análise de Teixeira da Silva, agravou-se o clima de instabilidade política 

com a doença e posterior morte de Costa e Silva em 1969. Costa e Silva foi 

substituído por um governo provisório de uma Junta dos Ministros Militares, de 

agosto a outubro do mesmo ano. Diante deste quadro se intensificou a repressão aos 

                                                
314 PRADO, Luiz Carlos Delorme & EARP, Fábio Sá,. O “milagre” brasileiro: crescimento acelerado, 
integração internacional e concentração de renda (1967-1973). In: FERREIRA, Jorge & DELGADO, 
Lucilia de Almeida Neves (orgs). O Brasil Republicano. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.p. 
207-240. 
315 DINIZ, Eli. Empresariado, regime autoritário e modernização capitalista: 1964-85. In: SOARES, 
Gláucio Ary Dillon & D’ARAÚJO, Maria Celina. (orgs). 21 anos de regime militar – balanços e 
perspectivas. Rio de Janeiro: FGV, 1994. p. 198-231. 
316 Sobre a construção do aparato repressivo brasileiro e como atingiu, sobretudo jovens de classe 
média, deixando insatisfeitos alguns setores, consultar SKIDMORE, Thomas E. Brasil: de Castelo a 
Tancredo, 1964-1985. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988; FICO, Carlos. Como eles agiam - os 
subterrâneos da ditadura militar: espionagem e política. Rio de Janeiro: Record, 2001 e QUADRAT, 
Samantha Viz. “Muito além das fronteiras” In: Daniel Aarão REIS, Marcelo RIDENTI & Rodrigo 
Patto Sá Motta (orgs.). O golpe e a ditadura militar 40 anos depois (1964-2004). Bauru/SP: EDUSC, 
2004. p.315-328. 
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opositores e junto com ela cresceu a insatisfação de setores relacionados à base de 

apoio da ditadura. 317 

Junto a uma crise econômica, marcada pelo aumento  da inflação, diminuição 

da oferta de empregos e queda das reservas cambiais, crescia a crise política e o 

governo parecia, na visão de Silva, estar isolado, sem base de apoio para se 

consolidar. Nesse cenário, a ascensão de Médici projetava a consolidação do chamado 

milagre brasileiro, com mudanças em algumas políticas até então adotadas, de forma 

que possibilitasse consolidar o regime junto à opinião pública e controlar os ânimos 

cada vez mais insatisfeitos do empresariado e da classe média. 318 

Grandes obras poderiam movimentar o setor industrial e ao mesmo tempo 

conquistar a opinião pública sob a ideia de crescimento do país e de melhores 

expectativas da população para suas próprias condições de vida. Reis sustenta que 

neste cenário de desenvolvimentismo e mudanças na política econômica, consolidou-

se o milagre brasileiro, o qual possibilitou uma maior sustentação ao regime, com a 

construção de uma imagem positiva, sobretudo do governo de Médici.319 

Na concepção de Drosdoff,320 o regime civil-militar, em seus primeiros anos, 

buscava romper com a política de investimentos dos presidentes recentes, sobretudo 

Juscelino Kubitschek, com intenso controle fiscal e austeridade nos gastos em obras 

públicas. Desta forma, o regime buscava evitar ainda conflitos com a imprensa, Igreja 

Católica e outras importantes instituições. Para Serbin,321 a alta cúpula da Igreja 

Católica apoiou o golpe de Estado, sob o discurso de enfrentar o ateísmo vermelho e 

proteger as famílias contra o comunismo. Entretanto, se inicialmente os militares 

contavam com o apoio de importantes segmentos da sociedade como a imprensa e a 

Igreja Católica, tal apoio foi se rompendo ou se tornando cada vez menor à medida 

                                                
317 SILVA, Francisco Carlos Teixeira. A modernização autoritária: do golpe militar à redemocratização 
1964/1984. In: LINHARES, Maria Yedda (org). História Geral do Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 
1990, p. 351-384. 
318 Idem. 
319 REIS, Daniel Aarão. Op cit. 2004b. 
320 Daniel Drosdoff trabalhou durante o governo de Médici como correspondente da United Press 
International (UPI) e, reunindo observações e opiniões, marcadas por suas impressões sobre o período 
mais intenso da repressão, com entrevistas e documentos oficiais, escreveu, após retornar para os 
Estados Unidos, um livro em que busca narrar e analisar os principais eventos ocorridos no governo 
Médici. Sobre o tema, consultar DROSDOFF, Daniel. Linha dura no Brasil: o governo Médici, 1969-
1974. São Paulo: Global, 1986. 
321 SERBIN, Kenneth P. Diálogos na Sombra: Bispos e militares, tortura e justiça social na ditadura. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 
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que os militares não atendiam as demandas dos diferentes grupos que integravam sua 

base. 

Com o aprofundamento das crises e da oposição ao governo este intensificou 

a repressão, determinando decretos que fecharam o cerco às oposições e todas as 

opiniões divergentes. Em 13 de dezembro de 1968, no governo de Costa e Silva, foi 

promulgado o AI-5, considerado Serbin, o golpe dentro do golpe por conta do 

acirramento das medidas repressoras.322 

Com a ascensão de Médici à presidência da República, em 30 de outubro de 

1969, ocorreu a intensificação da repressão e da propaganda governamental. Ele 

assumiu quase dois meses após um período de turbulências políticas para o regime, 

marcadas pelo sequestro do embaixador norte-americano, Charles Elbrick, em 04 de 

setembro de 1969. Médici passou então adotar medidas repressivas cada vez mais 

duras contra grupos revolucionários e/ou opositores.323 

Sobre os movimentos revolucionários entre 1969 e 1972, Reis considera que 

a sociedade brasileira assistia as notícias sobre esta questão como plateia de futebol 

ou espectadores de um filme e que experimentava e manifestava sentimentos 

ambíguos, pois 

 

às vezes, muitos pareciam simpatizar com os revolucionários: foi o 
que aconteceu por ocasião do sequestro do embaixador norte-
americano no Rio de Janeiro, em setembro de 1969, quando a 
população divertiu-se com o embaraço dos poderosos frente à 
ousadia de um punhado de moças e rapazes – bravos meninos – que 
obrigaram a ditadura a consentir concessões normalmente 
impensáveis: libertação de 15 prisioneiros políticos e leitura nos 
meios de comunicação de manifestos revolucionários. Mas, não 
raramente, outros tantos denunciavam esses mesmos 
revolucionários, apontando-os, e seus esconderijos, à polícia. 324 

 

Frente a este cenário intensificou-se a repressão mas, como problematiza 

Fico,325 somente a ação repressiva não conferiria tranquilidade ao regime. Desta 

                                                
322 Idem. 
323 Sobre o tema, consultar GASPARI, Elio. Op cit e FICO, Carlos. Op cit. 2001.  
324 REIS, Daniel Aarão. Ditadura militares, esquerdas e sociedade. Rio de janeiro: Jorge Zahar, 
2005.p.53. 
325 FICO, Carlos. A pluralidade das censuras e das propagandas da ditadura. In: REIS, Daniel Aarão; 
RIDENTI, Marcelo & MOTTA, Rodrigo Patto Sá (orgs.). O golpe e a ditadura militar 40 anos depois 
(1964-2004). Bauru/SP: EDUSC, 2004, p. 265-275 e FICO, Carlos. Op cit. 1997. 
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forma, durante a fase mais dura da repressão, no governo de Médici, a Assessoria 

Especial de Relações Públicas (AERP) divulgou através da televisão e outros meios 

de comunicação propagandas exaltando valores ético-morais dos brasileiros como a 

cordialidade, alegria e otimismo, como fatores fundamentais para elevar o Brasil a 

categoria de potência mundial.326 

 A intensificação da propaganda governamental, aliada aos acentuados 

índices de crescimento econômico e as ideias anticomunistas, serviam como 

interessante mecanismo de formação do consenso social e reação do governo às 

críticas que sofria internamente e externamente por parte de diferentes setores. Serbin 

cita, por exemplo, um relatório do representante máximo da Igreja, o Papa Paulo VI, 

criticando a repressão no Brasil, o que levou o embaixador brasileiro José Jobim junto 

ao Vaticano a responder que: 

  
As relações com o Brasil se caracterizaram por uma relativa frieza 
decorrente dos pronunciamentos de Sua Santidade a respeito da 
denúncia de torturas, assunto cuja veracidade se achava, no entanto, 
comprometida pela interferência de uma campanha de difamação 
contra o Brasil. O mínimo que se pode dizer é que o momento 
escolhido pelas autoridades da Santa Sé para tocarem no problema 
favoreceu sempre os propósitos dos autores da campanha...327 

 

Serbin frisa, contudo, que o Vaticano “temperava” críticas oficiais à 

repressão no Brasil com elogios aos projetos desenvolvimentistas do governo. Ao 

mesmo tempo, buscava distanciar-se ao máximo possível da esquerda revolucionária 

e movimentos de guerrilha, apesar de existirem importantes lideranças de grupos 

católicos entre muitos membros destes movimentos. 

 Ainda que soubesse da efetiva participação de alguns padres em 

movimentos revolucionários ou na formação ideológica de jovens contrários ao 

regime e que tais padres foram, em alguns casos, duramente reprimidos pelo regime, a 

Santa Sé mantinha certo distanciamento de se pronunciar sobre estas questões. Apesar 

de, segundo o relatório de 1970, o Vaticano dar a impressão de ser reticente em 

relação à tortura na América Latina, não fez qualquer referência direta ao Brasil ou a 

                                                
326 Idem. 
327 SERBIN, Keneth. Op cit. p. 169. 
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casos específicos, de forma que esta “reticência” não era acompanhada de ações 

contrárias ao regime ou à repressão.  

Na análise de Diniz sobre este momento, para consolidar a si mesmo e ao 

regime no poder, Médici e sua equipe buscavam exercer maior controle sobre a 

população. 328  As medidas repressivas precisariam, segundo esta visão, vir 

acompanhadas de um pacote adicional que lhes permitisse passarem despercebidas ou 

serem aceitas pela população em um ambiente político favorável. Ao mesmo tempo 

em que reprimia os opositores, o governo decidiu-se pela elaboração de obras de 

infraestrutura que iriam além desta função, pois precisariam ter apelo popular para 

permitir conquistar a opinião pública, desmobilizar oposições e fortalecer o governo. 

A mudança na política econômica, bem menos conservadora do que a 

adotada nos dois governos anteriores centrava-se na maior concessão de créditos e 

diminuição de alguns impostos para viabilizar a substituição de importações e o 

incentivo à produção industrial interna.  Esperava-se que tais medidas possibilitassem 

o equilíbrio da balança comercial e das reservas cambiais. Assim, foram 

implementadas medidas com a reforma universitária e a lei de diretrizes e bases da 

educação para enxugar a máquina administrativa e construir a modernização 

autoritária do Estado e possibilitar obras de infraestrutura que superariam 

investimentos em áreas de comprovado retorno econômico.329 

As políticas implementadas, aliadas ao momento favorável da economia 

mundial, não apenas possibilitaram ao governo alguns resultados, num primeiro 

momento, expressivos do ponto de vista da macroeconomia, como também um clima 

de otimismo em diferentes setores, como imprensa e empresariado, estendendo-se a 

boa parcela da população.330 Com os resultados positivos das políticas econômicas 

durante o milagre brasileiro “o país quis legitimar a ideia de que o autoritarismo era 

benéfico para a economia, trazia paz social, ordem, permitia o progresso”.331 

Carlos Fico, analisando as propagandas em torno de políticas dos anos 1970, 

argumenta que pensar o Brasil potência se constituía em uma ideia-síntese que não 

fora criada pelo governo Médici, mas que estava presente na sociedade há muito 

                                                
328 DINIZ, Eli. Op cit. 
329 Consultar SILVA, Francisco Carlos. Op cit e DINIZ, Eli. Op cit. 
330 Sobre o tema, consultar FICO, Carlos. Op cit. 2004. 
331 D’ARAÚJO, Maria Celina. Experimentalismos na política. Conjuntura política. 60 anos. Rio de 
Janeiro, nov 2007. p. 48. Disponível em www.cpdoc.fgv.br. Acessado em 30.01.2010. 
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tempo como algo ao qual o Brasil estaria destinado. Desta forma, os planejadores do 

governo utilizaram esta ideia como pressuposto para afirmar que seria necessário 

divulgar as obras do governo para conduzir o Brasil rumo ao “seu inexorável encontro 

com o futuro promissor”.332   

Fico argumenta ainda que a construção de um cenário positivo buscava levar 

a população nacional a acreditar no crescimento do país como algo inexorável. O 

caminho para o Brasil potência passaria então pelo crescimento pela conquista do país 

às riquezas de seu vasto território. De acordo com as propagandas elaboradas por 

agentes do governo, concretizar este “destino” nacional de um Brasil Grande333 

passava necessariamente pela exploração das riquezas naturais do país, segundo a 

lógica de um imaginário secular presente entre a população.334 

Assim, tomar posse das riquezas naturais passava por domar o gigante verde 

a que teriam sucumbido tantos viajantes e exploradores, como Percy Fawcett335 ou os 

operários da ferrovia Madeira-Mamoré, e concretizar a crença de que explorar as 

incontáveis riquezas, presentes na Amazônia, conduziriam o Brasil rumo a seu 

destino. A Amazônia passava então para o centro do cenário nacional pois há muito 

que diferentes setores problematizavam a necessidade de conquistar o imenso 

território e explorar suas riquezas. Dessa forma, a construção da Transamazônica 

poderia preencher estas expectativas e despertar junto à população um clima de 

euforia com o desenvolvimento do país.  

 

1.3. O milagre de Emílio 

  

                                                
332 FICO, Carlos. Op cit. 1997. p.85. 
333 Brasil Grande é uma ideologia  muito presente nas propagandas oficiais e  nos discursos de Médici, 
que visavam enaltecer a maneira como o governo estaria desenvolvendo as grandes potencialidades  do 
país, com grandes projetos, como a Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói, que colocariam o Brasil 
num rumo que o levaria, inevitavelmente, nos próximos 30 anos (até o ano 2000) a tornar-se uma das 
grandes potências mundiais. Sobre o tema, consultar FICO, Carlos. Op cit, 1997. 
334 Idem. 
335 Em 1925, o explorador britânico Percy Fawcett adentrou a Amazônia em busca de uma antiga 
civilização a que denominou de cidade Z. Dedicou, portanto, boa parte de sua vida a busca pelo mítico 
Eldorado, um lugar de riquezas incontáveis que estaria escondido no interior da floresta. O explorador 
assim como tantos outros conhecidos, desde Orellana, desapareceu na floresta, transformando em 
mítica sua empreitada, reforçando no imaginário popular a crença de que a floresta amazônica possui 
vontade própria de forma indomável. Sobre o tema, consultar, GRANN, David. A cidade perdida: a 
obsessão mortal do coronel Fawcett em  busca do Eldorado brasileiro. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2009. 
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No trajeto entre Manaus para Recife, sobrevoando o semiárido do sertão do 

nordeste, em junho de 1970, durante uma grande seca, e olhando para o chamado 

deserto verde, a Amazônia, Médici, teria tomado a decisão de construir a rodovia 

Transamazônica. Em entrevista concedida a revista Isto é Dinheiro, Delfim Neto 

afirma que a construção da rodovia foi decidida subitamente e exclusivamente por 

Médici na referida viagem entre Manaus e Recife: 

 

A decisão aconteceu numa viagem de avião. Eu e o presidente 
Médici estávamos voando de Manaus para Recife. Àquela altura 
havia uma seca brutal no Nordeste. Médici viu a mata de cima, 
virou-se para mim e disse “Temos de fazer alguma coisa. Quero 
abrir uma estrada para aliviar as pressões sociais” (grifo da 
revista).336 

 

Jarbas Passarinho, então Ministro da Educação, no prefácio do livro de 

Marques, aponta uma visão um pouco diferente sobre o assunto, pois para ele, 

anteriormente ao discurso de Médici em Recife, esta decisão já havia sido tomada no 

começo do mesmo ano, após consultas do presidente a alguns ministros: 

 

A propósito, permito-me descrever como participei, 
inesperadamente, da decisão do Presidente Emílio Médici, de quem 
fui Ministro da Educação. No início de 1970, fui chamado por ele 
ao Palácio do Planalto, com uma condição que estranhei. Mandou-
me dizer que queria ver-me, não como ministro, mas como senador 
pelo Pará. Ao chegar, estavam reunidos com o Presidente, numa 
sala, os ministros Leitão de Abreu e Delfim Netto, e sentados frente 
a um cavalete com um mapa, onde estava traçado precariamente o 
que viria a ser a Transamazônica, os ministros Mário Andreazza 
(dos Transportes), Cirne Lima (da Agricultura), Costa Cavalcanti 
(do Interior) e João Paulo Reis Veloso (do Planejamento). O 
Presidente, então, pediu que eu, mesmo tomado de surpresa, 
dissesse e justificasse o porquê da construção ou de não construir a 
rodovia. Empolguei-me na defesa da construção. Disse-lhe que seria 
o primeiro grande projeto nacional de natureza demográfica.  
...o que eu não sabia era que exatamente devido ao PIN,337 os 
nordestinos Costa Cavalcanti e Reis Veloso estavam contra a 
Transamazônica, receosos de que as verbas destinadas, em 
princípio, ao desenvolvimento do Nordeste, fossem desviadas para a 
rodovia. Já os dois gaúchos, Andreazza e Cirne Lima, eram a favor. 

                                                
336 O professor Carlos Fico, ao qual agradeço, me entregou uma cópia de trecho desta entrevista. 
DAMIANI, Marco & GRINBAUM, Ricardo. Os arquivos de Delfim. Isto é Dinheiro. Edição 305, 19 
de novembro de 2003. p. 26.  
337 Programa de Integração Nacional. 
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Diante do empate foi que o Presidente Médici decidiu chamar-me. 
Tenho o orgulho de ter desempatado em favor da rodovia, pois o 
Presidente aprovou minha exposição.338 

 

Fica evidenciado que Delfim Neto diverge de Passarinho em suas memórias 

sobre a decisão de construir a estrada, pois afirma que ninguém participou da súbita 

decisão de Médici, em junho de 1970, no avião, e que coube a ele, como Ministro da 

Fazenda, somente o papel de disponibilizar recurso, que retirou da SUDAM e 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), para a obra. Em 

outro sentido, Passarinho expressa em suas memórias o orgulho de ter, segundo ele, 

“desempatado a votação a favor da estrada”, no início de 1970, no Palácio do 

Planalto, em lugar e momento, portanto, diferentes dos narrados por Delfim Neto.  

Apesar da divergência nas memórias dos ministros sobre o momento em que 

se deu a decisão de construir a rodovia, o próprio Médici, em 06 de junho de 1970, 

em Recife, anunciou a início da obra. A decisão de construir a rodovia 

Transamazônica, para transferir os nordestinos flagelados pela seca para a Amazônia 

teria sido tomada, segundo ele mesmo, durante o trajeto até a capital pernambucana, 

na qual contemplou as florestas da Amazônia e a miséria do sertão nordestino.339 

A rodovia parecia, como vimos, consolidar um milagre, o progresso de um 

Brasil Grande e desenvolvido que se tornaria superpotência no século XXI, integrado 

em todo o seu território e que valoriza suas riquezas, como a Amazônia. Alberto 

Tamer em “Transamazônica: solução para 2001” colocava no título de seu livro o 

discurso presente na construção da estrada: de que a BR-230 constituía parte de um 

programa mais amplo que levaria o Brasil a se tornar potência em 2001.340 

                                                
338 PASSARINHO, Jarbas. Prefácio. In: MARQUES, Dirceu Pinto. Transamazônica – a estrada da 
coragem. Belém: Gráfica Amazônia, 2008. p.5-6. 
339 Há referências ao episódio da viagem de Médici, em discursos oficiais, como o seu discurso em 
Recife e de Andreazza inaugurando trechos da rodovia e também em livros de memória. Sobre o tema, 
consultar ANDREAZZA, Mário. Discurso pronunciado em Marabá, a 1 de outubro de 1971, por 
ocasião da inauguração do trecho rodoviário Estreito-Marabá. Perspectivas para os transportes. Rio de 
Janeiro: Serviço de Documentação do Ministério dos Transportes, 1972. p. 67-72; KRAUTLER, 
Erwin. Os povos da Amazônia e a voz de seus pastores. Belém: Gráfica Prelazia, 2004; MÉDICI, 
Emílio Garrastazu. Discurso sobre a seca do Nordeste, na reunião do Conselho Deliberativo da 
SUDENE, em Recife, a 6 de junho de 1970. In: REBELO, Darino Castro. Transamazônica: integração 
em marcha. Rio de Janeiro: Centro de Documentação e Publicações do Ministério dos Transportes, 
1973. p. 203-207 e GOMES, Flávio Alcaraz. Nasce a Transamazônica. In: Transamazônica – a 
redescoberta do Brasil. São Paulo: Livraria Cultural Editora, 1972. p.17-22. 
340 TAMER, Alberto. Transamazônica – solução para 2001. Rio de Janeiro: APEC, 1971. 
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Mas, tornar-se potência no século XXI, segundo um discurso de políticos e 

articulistas, encontrado com frequência na imprensa, país integrado em todo seu 

território, necessitava de planejamento e/ou do milagre brasileiro.341 Desenvolver, 

integrar, ocupar, valorizar, colonizar eram verbos muitas vezes conjugados para 

enfatizar o empreendimento que se construía: a Transamazônica. Mais que uma 

estrada, um sonho de Euclides da Cunha, dos seringalistas, um sonho de Brasil, sonho 

entremeado por pesadelos, construir e ocupar a selva, “integrar para não entregar”,342 

a Amazônia aos estrangeiros, como dizia o slogan tantas vezes utilizado pela 

imprensa e propagandas oficiais. 

A linguagem utilizada por Médici e seus ministros para anunciar e defender a 

construção da rodovia em muito lembra os textos bíblicos, evoca imagens de Moisés 

no livro de Êxodo, conduzindo o povo hebreu da escravidão rumo à terra 

prometida.343 Assim, dez dias após viajar ao Nordeste, ele assinou o Decreto-lei n. 

1106, criando o PIN e nele a Transamazônica. Mas o anúncio da obra foi feito em 

Recife, em 6 de junho de 1970, ainda que sem maiores definições de planejamento, 

logo após Médici presenciar os problemas ocasionados pela seca, no nordeste,  

discursa em tom profético:  

 

Agradeço a Deus a inspiração de fazer esta viagem de emergência: 
uma viagem inesperada, de flagrante, apressada, parando um pouco 
em cada lugar, para ver as coisas e os homens que eu queria ver. 
(...) Vi o homem. Falei a esse flagelado. Vi seus farrapos, apertei a 
sua mão, vi o que comia, perguntei pelos seus, por sua terra, seu 

                                                
341 Melo Filho, editor da Revista Manchete, publicou um livro sobre os caminhos do governo para o 
que ele considera, ser a consolidação do milagre brasileiro, em um livro que carrega esta marca em seu 
próprio título. Na visão de Melo Filho, entre os vários empreendimentos que confirmariam e 
comprovariam este milagre, um dos mais importantes é a construção da Transamazônica. Sobre o 
tema, consultar MELO FILHO, Murilo. O milagre brasileiro. Rio de Janeiro: Bloch Editores, 1972. 
342 Melo Filho, defende a importância da Transamazônica e cita o slogan que também pode ser 
encontrado em jornais, revistas e discursos de políticos. Sobre o tema, consultar MELO FILHO, 
Murilo. Op cit. 
343 No livro de Êxodo, o segundo da Bíblia, encontra-se a história de Moisés, escravo hebreu, que teria 
sido adotado pela filha do faraó, se tornando, portanto, príncipe do Egito. Esta personagem importante 
na Bíblia, teria aberto mão de um grande reino da antiguidade para atender o chamado de Deus para 
guiar o povo de Israel, escravo do Egito, para Canaã, “a terra que mana leite e mel” (metáfora de 
excelentes solos e alimentação farta). Para guiar um povo escravo rumo à terra prometida, segundo a 
crença judaico-cristã, Moisés, teve de, com uma missão profética, fazer muitos milagres, como abrir o 
Mar Vermelho em dois, com uma parte seca ao meio, para atravessar com o povo e enfrentar muitas 
adversidades, até conseguir levar o povo à Canaã. Sobre o tema, consultar o filme  dirigido por Cecil B. 
de Mille. Os dez mandamentos. Los Angeles/Estados Unidos, Paramount, 1956 e MOISÉS. Êxodo. In: 
Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulus, 2002. 
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trabalho, seu patrão; vi homens comendo só feijão e farinha sem 
tempero e sem sal. E dizer-se que vi isso em terra de salinas. 
(...) Mas vi em toda parte dos sertões por onde andei, o espírito da 
religiosidade, a resignação, a bondade, apego à família. Vi a 
esperança apesar de tudo, e a fortaleza moral daquela gente sofrida 
que a mim falou sua verdade.344 

 

Médici anuncia então o empreendimento para o Nordeste, e dez dias depois, 

assina o projeto de construção da Transamazônica: 

 

Decidi incentivar a programação de colonização em zonas úmidas 
do Maranhão, do sul do Pará, do Vale do São Francisco e do 
Planalto Central, de forma a absorver as populações de áreas 
consideradas totalmente desaconselháveis à vida humana. 
(...) E hoje, nesta cidade de Recife, perante governadores e 
Ministros, pensando no povo, particularmente no povo nordestino, 
quero dizer que não me sinto com poderes e dons para fazer 
milagres, mas tenho firmeza, confiança e decisão para proclamar à 
nação inteira que, com a ajuda de todos os brasileiros e com a ajuda 
de Deus, o Nordeste afinal haverá de mudar.345 

 

A linguagem profética é mantida em todo o discurso com a lembrança de sua 

missão, dada por Deus, nos momentos em que exalta a religiosidade dos nordestinos, 

mesmo em meio ao problema da seca e o sofrimento como preparatório para a grande 

conquista. Como Moisés, no livro de Êxodo, Médici afirma não se sentir preparado 

para a missão, pois se sente incapaz de realizar o milagre que está prestes a fazer, e 

atribui tal realização ao poder divino e a união da nação brasileira que o iria seguir e 

apoiar, para ajudá-lo a guiar os sertanejos nordestinos rumo à Amazônia. 

A imagem do milagre também estava presente no prefácio escrito por Mário 

Andreazza para o livro do jornalista Flávio Alcaraz Gomes, pois o Ministro dos 

Transportes, executor da obra, considerado um dos chamados anfíbios do regime,346 

                                                
344 GOMES, Flávio Alcaraz. Op cit. p. 17 e 18. 
345 Idem. p. 21 e 22. 
346 Segundo D’Araújo &Castro, em comentário sobre Mário Andreazza, ao entrevistar João Paulo dos 
Reis Veloso, o grupo dos anfíbios são “aqueles militares que fizeram carreira civil dentro do regime 
militar”. E o próprio João Paulo dos Reis Veloso, classifica os ministros Jarbas Passarinho, Mário 
Andreazza e Costa Cavalcanti (Ministro do Interior), como anfíbios, por possuírem aspirações à 
política civil e trabalhavam nesse sentido.  D’ARAÚJO, Maria Celina & CASTRO, Celso. Tempos 
modernos – João Paulo dos Reis Veloso, memórias do desenvolvimento. Rio de Janeiro: FGV, 2004, p. 
126.  
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denomina a estrada de “milagre da integração nacional”,347 discurso recorrente em 

diferentes fontes. Esta ideia, sustentada pelos discursos de que se estabeleceria o 

êxodo de nordestinos da servidão da seca para a liberdade das terras amazônicas, 

estava bem presente nos discursos que metaforizavam a Amazônia como Canaã. As 

comparações metafóricas entre o êxodo de nordestinos rumo à Amazônia e de hebreus 

rumo à Canaã podem ser perceptíveis ao se analisar os significados contidos nos 

discursos sobre a construção da Transamazônica.  

Souza problematiza que os aplausos à Médici em estádios lotados ou na 

inauguração de grandes obras não pode ser entendido como fruto de massas 

cooptadas, mas porque essas pessoas querem ser participantes da conquista e do 

crescimento da nação, de forma que  

 

Mobilizam-se em torno de apelos, porque eles têm, para elas, algum 
significado. E, por terem significado, podem servir de base 
legitimadora do exercício do poder. 
A epopeia da Transamazônica é apresentada como possibilidade 
desse desejo de conquista, a motivação para ser um dos “90 milhões 
em ação”...348 

  

Muitos entrevistados, como Arnaldo, 70 anos, um dos nordestinos que 

chegaram para colonizar a região na década de 1970, e que presenciou vários 

discursos de Médici, exaltam até hoje a figura e as obras deste general-presidente: 

 

Aquele homem [Médici] é bom demais, ele guiou o povo até aqui a 
Amazônia, cumprindo a missão dele, ele abraçava a gente... [quase 
se emociona] era bom demais, fez tudo por nós, deu de um tudo: 
casa, salário por seis meses até a gente arrumar a vida, terra, 
dinheiro para plantar. Ele guiou o povo, ele fez milagre aqui e não 
como esse pessoal da tal da democracia, os presidentes democracia 
faz hoje que não tão nem aí para a região aqui.349 

 

                                                
347 Ibidem. p. 10 
348 SOUZA, Matilde de. A epopeia da Transamazônica – 90 milhões em ação. Dissertação de Mestrado 
em Ciência Política. Belo Horizonte: UFMG. p.96.   
349 Todas os trechos de entrevistas, citados ao longo desta tese, mantém a forma como as pessoas 
falaram. Deste modo, são mantidas, sem correções, suas formas de falar, independentemente dos 
desvios gramaticais em relação a norma culta padrão da língua portuguesa. Entrevista realizada pelo 
autor, em Altamira, em 07.01.10. 
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Médici é visto neste depoimento como um homem bondoso e que olhava 

pela região, diferentemente dos presidentes pós-ditadura que, segundo o entrevistado, 

não estariam se importando com a Transamazônica. Tal imagem sobre Médici é muito 

frequente nos depoimentos, inclusive muitas vezes associando a obra a um milagre, 

cumprimento de uma missão. Este visão é compartilhada por muitos moradores da 

região, como Antenor, produtor rural, 60 anos, que se tornou um próspero médio 

agricultor, em Uruará-PA, também possui uma imagem positiva de Médici: 

 

O homem era bom, tratava nós tudo como gente, cheguei aqui sem 
nada e consegui o que tenho, que infelizmente o senhor não vai 
poder conhecer [as terras dele, distantes cerca de 30 quilômetros do 
ponto onde conversávamos, em sua residência na zona urbana], foi 
graças ao Médici. Ele perguntava como a gente tava e investiu, 
diferente do pessoal depois dos militar. 
...ele mudou para melhor nossas vidas.350 

 

O apoio e/ou concordância de muitos migrantes, em relação ao governo de 

Médici manifestam o olhar de pessoas que, dentro de suas realidades, do recebimento 

de terras e traslado para outra região, pensam como um benfeitor o presidente que 

teria viabilizado uma transformação em suas vidas considerada positiva. Reis351 

defende que os anos de chumbo de Médici precisam ser revisitados para que se possa 

compreender o milagre que ocorreu naquele período. Porque, se havia os que 

desciam, devido aos problemas do bolo da economia que, segundo Delfim Neto, iria 

crescer para depois, no futuro, ser dividido, havia também os que emergiam e 

conseguiam obter ganhos reais naquele momento e não eram somente os empresários 

do Centro-Sul do país. Os depoimentos de moradores da Transamazônica, 

dificilmente audíveis nos principais espaços de informação nacionais são, assim, uma 

das maneiras de revisitar os anos de chumbo para tentar compreender o milagre 

brasileiro. 

As ponderações de Reis e os depoimentos dos migrantes, favoráveis à 

Médici, são apenas alguns exemplos de tantos outros ouvidos de maneira formal ou 

informal ao longo da Transamazônica, e que expressam uma realidade oculta ao 

                                                
350 Antenor, natural de Santa Catarina, possui mais de mil hectares de terra e tem ensino médio 
completo. Entrevista realizada pelo autor, em Uruará, em 11 de janeiro de  2010. 
351 REIS, Daniel Aarão. Op cit. 2005. 
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restante do país: de que muitas pessoas desfavorecidas economicamente, até então 

sem perspectivas de melhorias em suas vidas, tem boas recordações daquele período. 

Não é o grupo dos que veem a política de longe, mas dos que se incluíram no que foi 

chamado de epopeia da conquista da Amazônia e que hoje sentem o orgulho de serem 

chamados de pioneiros da Transamazônica.352 

Médici, discursando em Manaus sobre os planos para a Amazônia em 08 de 

outubro de 1970, um dia antes de inaugurar o marco inicial da BR-230, reafirma essa 

visão sobre uma missão de colonizar a Amazônia e seu governo como inovando por 

investir na região: 

 

...assim, a política de meu Governo na Amazônia está voltada 
prioritariamente para a realização de um gigantesco esforço de 
integração, no duplo sentido da descoberta e da humanização... 
...impõe-se oferecer um novo horizonte ao nordestino carente de 
terra e de capital, e mostrar-lhe os caminhos de ser formador da 
riqueza, valorizador da terra, fator de poupança e acelerador do 
crescimento nacional. 
Aquilo que não se pode fazer devido à escassez de capital pode ser 
feito com um programa integrado de colonização e de 
desenvolvimento, com um mínimo de recursos econômicos, capaz 
de gerar rapidamente a riqueza, para completar, sem inflação, o 
esforço necessário à solução de dois problemas: o do homem sem 
terras no Nordeste e o da terra sem homens na Amazônia.353 

 

Na evocação da frase que passou a ser utilizada frequentemente como slogan 

para a construção da Transamazônica, “homens sem terras do Nordeste nas terras sem 

homens da Amazônia”, Médici utiliza palavras como integração, desenvolvimento e 

crescimento regional e nacional, como norteadores da obra e dos programas de 

colonização à ela associados. Bem representativo da análise acima é o título da 

                                                
352 Em Altamira e Medicilândia ocorrem, anualmente, encontros das mulheres colonizadoras e dos 
pioneiros da Transamazônica, aqueles que chegaram quando da construção da estrada. Nestes 
encontros e em uma série de eventos  é evocada frequentemente a memória positiva dos nordestinos e 
sulistas,  que participaram da colonização ao longo da rodovia. No campo da antropologia, Ivonete 
Silva, professora do Campus de Altamira da UFPA e que migrou com sua família para colonizar a 
região, em sua tese de doutorado, estuda não apenas os encontros de mulheres colonizadoras, como 
também, as dificuldades e ações das mulheres migrantes, enquanto sujeitos políticos. Sobre o tema, 
consultar SILVA, Maria Ivonete Coutinho da. Mulheres migrantes na Transamazônica: construção da 
ocupação e do fazer política. Tese de Doutorado em Antropologia. Belém: Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais/ UFPA, 2008. 
353 GOMES, Flávio Alcaraz. Op cit.  p. 11 e 12. 



 52 

matéria da Veja, de 07 de outubro de 1970, “Canaã amazônica”354, que trata da 

rodovia como obra de fé e esperança para descobrir as riquezas da região e conduzir 

os nordestinos até elas.  

É a rodovia como a terra prometida, Médici como um profeta consolidando o 

grande milagre brasileiro, como definiu o jornalista Murilo Melo Filho, editor da 

Manchete.355 Esta obra foi exaltada por outros setores e figuras importantes da 

sociedade brasileira, como o senador José Sarney, que discursou sobre a rodovia no 

Congresso Nacional: 

 

Falemos agora da Transamazônica. É outra obra histórica. Decisão 
de estadista, perspectiva do futuro, necessidade de dizer e agir em 
termos de ser o dono destas águas e matas. Quando pensamos no 
mundo, nas suas terras, e verificamos o quanto homens puderam, 
com a ambição de fundar fronteiras para conquistar territórios, 
forjar um nação, aumentar nossa responsabilidade de dar 
continuidade a essa grandeza. E  essa continuidade é a 
Transamazônica. O homem pisa na Lua, mas, antes, ninguém pisara 
naqueles solos. Ali, conjuntamente, chegam, hoje, o trator e o 
homem, e esse homem é o brasileiro, o brasileiro de hoje, que sente 
o mesmo dever dos seus fundadores, de fazer desta terra uma 
grande nação.356 

 

Ao estudar o projeto a partir de jornais, revistas, obras literárias, relatórios e 

projetos governamentais, imagens e depoimentos orais e escritos, evidencia-se que os 

estudos de história são necessários para refletir sobre o que se construiu e projetou 

naquele momento. Desta forma, se pode analisar que além de um instrumento de 

propaganda, a Transamazônica foi um projeto de governo, ou de imagem para o 

Brasil e que teve um papel ímpar na construção do consenso a favor da ditadura.  

Keneth Serbin, que considera a Transamazônica “um símbolo do milagre 

econômico de Médici”357  expressa, em diferentes campos de análise, a grande 

importância que a estrada teve não apenas neste governo, como também no de seu 

                                                
354 REVISTA VEJA. Transamazônica – Canaã amazônica. Edição 109. São Paulo: Editora Abril, 07 de 
outubro de 1970. p.25. Acervo digital da Revista Veja. Disponível em 
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em 25.02.2010. 
355 Murilo Melo Filho adota discurso muito otimista sobre a Transamazônica e exalta a estrada como 
parte da concretização do “milagre brasileiro”. Sobre o tema, consultar MELO FILHO, Murilo. Op cit. 
356 SARNEY, José. Trecho de discurso publicado no Diário do Congresso Nacional, de 9 de setembro 
de 1971. Reproduzido por REBELO, Darino Castro. Op cit. p.232. 
357 SERBIN, Kenneth P. Op cit. p. 384.  
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sucessor, Ernesto Geisel.  As problematizações sobre esta estrada, obra faraônica e 

fracassada na definição de Elio Gaspari358 e “dispendiosa, teatral e obstinada”, na 

concepção de Drosdoff359, ficou assim marcada por muitos autores ou na memória 

nacional, principalmente a partir da década de 1980, após o fim da década de 1980. 

O programa de colonização da Transamazônica pretendia transferir 

populações do Nordeste para a Amazônia e ser o maior projeto de reassentamento já 

elaborado no mundo, com a transferência de cerca de cem mil famílias de uma região 

para outra do país, se tornando a expressão de uma suposta grandeza nacional. Mas, 

como veremos, neste trabalho, não se tornou o maior projeto de assentamento do 

mundo, visto que o aumento considerável da população, se deu devido a ida de 

pessoas espontaneamente para a região. O projeto, apesar de ter seu foco central nos 

nordestinos, pretendia incluir também os sulistas sem terra e assim aliviar as tensões 

no campo por todo o país e, simultaneamente, ocupar estrategicamente a Amazônia 

com povoamento, visto que os militares afirmavam temer perdê-la para a cobiça 

internacional. 

Objetivando através da construção de rodovias interligadas possibilitar 

afirmação do discurso sobre a construção de um Brasil Grande através da integração 

das diferentes regiões, em 1970, Médici publicou Decreto-Lei que cria o Plano de 

Integração Nacional e como um dos pilares deste programa, a construção da 

Transamazônica: 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições ... e 
considerando a urgência e o relevante interêsse público de promover 
à maior integração nacional das regiões compreendidas nas áreas de 
atuação da SUDENE e da SUDAM. 
DECRETA: 
Art. 1o É criado o Programa de Integração Nacional, com dotação 
de recursos no valor de Cr$ 2.000.000,00 (dois bilhões de 
cruzeiros), a serem creditados nos exercícios financeiros de 1971 a 
1974, inclusive, com a finalidade específica de financiar o plano de 
obras de infra-estrutura, nas regiões compreendidas nas áreas de 
atuação da SUDENE e da SUDAM e promover sua mais rápida 
integração à economia nacional. 
Parágrafo único. Os recursos do Programa de Integração Nacional 
serão creditados, como receita da União, em conta especial no 
Banco do Brasil S.A. 

                                                
358 Sobre o tema, consultar. GASPARI, Elio. Op cit e GASPARI, Elio. A Ditadura Escancarada. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2002. 
359 DROSDOFF, Daniel. Op cit. 
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Art. 2o A primeira etapa do Programa de Integração Nacional será 
constituída pela construção imediata das rodovias Transamazônica e 
Santarém-Cuiabá.360 

 

Este documento se tornou uma espécie de “certidão de nascimento” da 

rodovia, pois cria os mecanismos necessários para sua construção o inserindo como 

eixo de uma das políticas mais propagandeadas do período: o PIN. Na publicação do 

Decreto-Lei ficava muito claro que o foco central do PIN, eram as regiões Norte e 

Nordeste buscando, através dos recursos da SUDAM e SUDENE viabilizar a 

integração e colonização.   

 

 

1.4. Os caminhos da Transamazônica 

 

O jornalista Flavio Alcaraz Gomes formado em Direito, natural do Rio 

Grande do Sul, locutor da Rádio Guaíba, foi enviado como jornalista pelo Correio do 

Povo, recebendo convite de Ezelino Arteche, secretário-geral do Ministro da 

Agricultura, Cirne Lima, para ir a Transamazônica para ver a “realidade” e escrever 

reportagens e um livro sobre o assunto: 

 

- Você foi convidado porque representa um jornal sério e honesto, e 
porque, pessoalmente, conhecemos também a sua maneira de 
trabalhar. Você deve ver tudo o que puder e escrever tudo ao seu 
critério. Se tiver que meter o pau, meta à vontade. Sabemos que o 
fará com honestidade e com espírito construtivo.361 

 

 Gomes foi, segundo seu relato, convidado pelo governo para fazer 

observações isentas sobre a rodovia, o que justificaria os elogios que fez ao 

empreendimento como a expressão da “verdade” jornalística, pois estaria à vontade 

para criticar. Assim, considerando-se como a agir no cumprimento de seu dever 

                                                
360 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA – CASA CIVIL. Decreto-Lei N o 1.106 de 16 de junho de 1970. 
Disponível em www.planalto.gov.br. Acessado em 25 de maio de 2010     
361 GOMES, Flávio Alcaraz. Op cit. p. 27-28. 
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patriótico, este jornalista elogia e defende a rodovia como urgente e necessária para a 

garantia da soberania nacional: 

 

O que eu tinha visto em Altamira, merecia de fato ser visto e, mais 
tarde – como estou fazendo agora – comentado. Ali, em pleno 
coração da selva, um país até há pouco muito pobre está 
conseguindo implantar uma civilização. Uma nova fronteira está 
sendo aberta, com pioneirismo, com fé e – o que é mais importante 
– com alegria e bom-humor. E há de ser para sempre uma fronteira 
sólida e definitiva, a afirmar a nossa soberania num outro Brasil, que 
até há pouco só existia no mapa e na cobiça dos estrangeiros. A 
lição que aprendemos em Altamira me encheu de orgulho e de 
patriotismo e me convenceu que, de fato, o velho Médici tem razão 
– e que ninguém segura este país.362 

  

A Transamazônica era como a marcha para o Oeste dos Estados Unidos, na 

concepção de Velho,363 uma “inóspita” parte do Brasil a ser conquistada, quase como 

uma missão patriótica. Desviando recursos da Superintendência para o 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) o governo pretendia atender as 

necessidades da população nordestina investindo em sua transferência para os 

“vazios” da Amazônia, de forma que os recursos deste órgão federal foram 

fundamentais para a construção da rodovia. Fica explicitado que o governo Médici, 

desconsiderava as populações existentes,364 bem como a necessidade de proteção às 

florestas tropicais,365 ao taxar a Amazônia de imenso vazio demográfico e planejar 

como, segundo Skidmore, de “absoluta prioridade” a construção de duas rodovias: a 

Santarém-Cuiabá e a Transamazônica. 

Com tais medidas, Médici pretendia investir no nordeste sem, contudo, 

retirar os investimentos do centro-sul pois, na verdade ele não estava a investir no 

primeiro e sim a procurar investimentos em outros espaços para a população 

nordestina. Este processo de colonização dirigida, tendo como foco para traslado as 

populações sem terra e/ou expropriadas do nordeste e sul do país, poderia propiciar a 

                                                
362 Idem. p. 58-59. 
363 Consultar VELHO, Otávio Guilherme. op cit. 
364 As populações tradicionais da Amazônia, como indígenas e caboclos ribeirinhos, bem como os 
habitantes dos municípios já existentes no percurso da estrada, foram atingidos pela mesma, apesar de 
ignorados pelo governo. Sobre eles e os conflitos de diferentes campos, com os migrantes, será tratado 
no segundo e no terceiro capítulo de forma mais detalhada. 
365 Sobre a questão da saúde e meio ambiente, muito presente nos debates e nas análises das 
consequências da construção da estrada, será tratado no terceiro capítulo desta tese. 
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diminuição das tensões do campo, esvaziando as lutas camponesas e mantendo os 

latifúndios nestas regiões.  

Como parte do empreendimento, sobretudo de colonização ao longo da 

rodovia, foi elaborado pelo INCRA, o Projeto Integrado de Colonização Altamira – 1 

(PIC – Altamira – 1),366 a ser implementado próximo a região do Xingu, tendo como 

epicentro o município de Altamira e seu entorno. Este projeto seria o primeiro de 

outros concentrados em outras cidades polo, e possuía uma tabela das áreas pobres do 

Nordeste, de maior capacidade de expulsão, de onde seriam atraídos os colonos para a 

Transamazônica: 

 

...cerca de 25% dos colonos serão oriundos de áreas mais 
desenvolvidas e 75% de áreas menos desenvolvidas, notadamente 
do Nordeste. 
NORDESTE 
Quadro 1. ESTADOS 367  QUE APRESENTAM MAIOR 
CAPACIDADE DE EXPULSÃO 

 

UNIDADES DA FEDERAÇÃO CAPACIDADE DE 
EXPULSÃO 

(Famílias) 
Maranhão 24.270 

Piauí 6.229 
Ceará 13.152 

Rio Grande do Norte 6.588 
Paraíba 17.826 

Pernambuco 21.350 
Alagoas 8.684 
Sergipe 705 
Bahia 5.144368 

 

                                                
366 Segundo Ferreira & Salati, o INCRA teria sido criado em 1970, “na tentativa de dar maior 
organicidade a esse processo de ocupação” da Amazônia, pois seu “objetivo era promover e executar a 
reforma agrária e promover, coordenar, controlar e executar a colonização.” FERREIRA, Antônia M. 
M. & SALATI, Enéas. Op cit. p. 36. O órgão ainda existe atualmente, tendo inclusive uma forte 
presença, através de coordenação, execução e acompanhamento de diversos projetos agropecuários, na 
Transamazônica. 
367 O quadro original, não consta Quadro 1, uma definição para organizar o mesmo na tese, e está 
denominado municípios ao invés de estados, entretanto, como a lista é muito extensa foi elaborada uma 
totalização para constar por Estado no quadro demonstrativo. 
368 INCRA. Projeto Integrado de Colonização Altamira – 1. Brasília: Ministério da Agricultura, 1971. 
p. 203. 
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Desta forma, para garantir a disponibilidade de terras para as obras de 

construção da estrada e dos núcleos de colonização, Médici publicou em 1971 um 

Decreto-Lei, já parcialmente implementado na prática, pois a colonização se iniciou 

em 1970, incluindo dois itens importantes no discurso oficial a saber, segurança 

nacional e desenvolvimento 

 

Art. 1o São declaradas indispensáveis à segurança e ao 
desenvolvimento nacionais, na região da Amazônia Legal, definida 
no artigo 2o da Lei n o 5.173, de 27 de outubro de 1966, as terras 
devolutas situadas na faixa de cem (100) quilômetros de largura, em 
cada lado dos eixos das seguintes rodovias, já construídas, em 
construção ou em projeto: 
I – Transamazônica – Trecho Estreito Altamira – Itaituba – 
Humaitá, na extensão aproximada de 2300 quilômetros.369 

 

Assim, a estrada, desde o anúncio oficial de sua construção, por Médici, em 

1970, denominada um pouco antes, em 1969,370 de Transamazônica, pelo então 

Diretor Nacional do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER (hoje 

DNIT), Eliseu Resende, movimentou a imaginação da população, acalentou antigos 

sonhos e anseios de muitos agricultores sem terra e/ou muito pobres. 371 A construção 

da BR-230, a Transamazônica, mantendo a proposta elaborada por Resende em 1969, 

possibilitaria também ao governo integrar os principais rios da região à estrada e esta 

com outras estradas pelo país.  

Segundo este projeto, os rios Araguaia, Tocantins, Xingu, Tapajós, Madeira, 

considerados “estradas” naturais da Amazônia, poderiam ser integrados através da 

construção de portos interligados à rodovia, permitindo o escoamento da produção 

por todo o país e, inclusive, para outras partes do mundo, como noticiou a Folha de 

São Paulo: 

 

                                                
369 SENADO FEDERAL –. DECRETO-LEI No 1.164 DE 1 DE ABRIL DE 1971. In: Subsecretaria de 
Informações. Disponível em www.senado.gov.br. Acessado em 20.08.2008. 
370 Em RESENDE, Eliseu. Op cit e na Folha de São Paulo de 29 de dezembro de 1969, sob o título 
“Rodovia fará integração Amazônia-Nordeste” e em O Estado de São Paulo sob o título “A estrada que 
nasceu da seca”, de 23 de julho de 1970, há afirmativas de que o então diretor do Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem, Eliseu Resende, teria sido o primeiro a denominar a rodovia de 
integração proposta de Transamazônica. 
371 FOLHA DE SÃO PAULO. Médici anuncia abertura da Transamazônica. São Paulo, 17 de março de 
1970. 
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A Transamazônica tem por objetivo não apenas a colonização e a 
integração da Amazônia ao Nordeste e ao Centro-Sul, mas também 
a interligação dos terminais navegáveis dos afluentes meridionais 
do Amazonas, como o Tocantins, o Xingu, o Tapajós e o rio 
Madeira, unindo por terra os municípios de Marabá, Altamira, 
Itaituba e Humaitá.372 

 

O traçado inicial da rodovia seria entre João Pessoa e Humaitá, entretanto, 

foi definido no seu formato atual de Cabedelo-PB, cidade situada na região 

metropolitana de João Pessoa, a Lábrea-AM, num total de 5.419 quilômetros, 

integrando em Cabedelo com duas rodovias para ter acesso a João Pessoa e Recife, às 

margens do oceano Atlântico. 373 Em relação à Lábrea, a rodovia, deveria, na verdade 

ser concluída em Benjamim Constant-AM e de lá ser integrada a outras duas que lhe 

dessem acesso a Lima, no Peru. Este acesso de Benjamim Constant até Lima, existe 

efetivamente, contudo, devido a não terem sido construídos 150 quilômetros entre 

Lábrea e Benjamim Constant, que concluiriam o traçado da Transamazônica, esta 

rodovia não atinge o objetivo final projetado que é integrar os oceanos Atlântico e 

Pacífico.  

Entretanto, cabe destacar que é possível chegar a Lima pela Transamazônica, 

para isso é necessário seguir por esta rodovia até Humaitá e de lá seguir pela BR-

319374 até Porto Velho, de onde se pode chegar em Rio Branco-AC. A partir desta 

cidade, finalmente chegamos a fronteira com o Peru. Neste local existe a estrada 

peruana Transoceânica que interliga Lima a fronteira com o Acre. 375 

O governo pretendia ainda incentivar a agropecuária nas estradas vicinais, a 

partir de infraestrutura urbano-rural que seria construída nas agrovilas, agrópolis e 

rurópolis. Cardoso & Muller descrevem o projeto de colonização da Transamazônica, 

de forma didática e detalhada, afirmando que este consistia em uma estrutura 

interligada de agrupamentos humanos com infraestrutura inicial, incluindo bancos, 

                                                
372 FOLHA DE SÃO PAULO. Mais de mil quilômetros na selva. São Paulo, 30 de janeiro de 1974. 
Obtido junto ao Banco de Dados Folha de São Paulo. 
373 Consultar RESENDE, Eliseu. O papel da rodovia no desenvolvimento da Amazônia. Edição do 
Autor, 1969. 
374 A rodovia BR-319, interliga os municípios de Manaus, Careiro e Humaitá, no Amazonas a Porto 
Velho, em Rondônia, sendo que o trecho entre Humaitá e Porto Velho, foi reformado recentemente e 
encontra-se em bom estado de conservação. Consultar, DNIT. Rodovias Diagonais. Disponível em 
http://www.dnit.gov.br/rodovias/rodovias-federais/nomeclatura-das-rodovias-federais/rodovias-
diagonais.pdf. Acessado em 24.02.2011. 
375 Sobre o tema, consultar MARQUES, Dirceu Pinto. Op cit. 
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comércio, escolas, postos de saúde e outros serviços urbanos necessários para 

desenvolver-se progressivamente: 

 

Agrovila – composta em média de 50 famílias, conta com uma 
escola primária, um pequeno posto de atendimento de saúde e 
comércio reduzido. Circundando a agrovila, a distâncias que variam 
de 500 m a 5 Km, estão os lotes rurais, de 100 hectares cada um. 
Agrópolis – polariza, em média, 20 agrovilas; conta com uma 
cooperativa, um posto de assistência social e de saúde, um de 
assistência técnica, escola primária, agroindústrias e serviços 
urbanos de infraestrutura. É, também, o centro administrativo dos 
órgãos públicos. Deve ser instalado a cada 40 km. Rurópolis – 
localiza-se no centro do círculo, sendo ponto de integração entre 
agrovilas e agrópolis. É o principal dentre os três núcleos urbanos, e 
é onde devem concentrar-se as atividades industriais e comerciais. 
Pode tanto originar-se do desenvolvimento posterior de algumas 
agrovilas, convenientemente localizadas,  quanto pelo crescimento 
de formações urbanas já existentes. Deve surgir em média, a cada 
140 km.376 

 

Nigel Smith377 denomina esta estrutura planejada para as agrovilas, agrópolis 

e rurópolis de “urbanismo rural” e acrescenta que a previsão era de que a as agrópolis 

tivessem uma população de aproximadamente mil famílias. Na conclusão de Smith, 

em 1977, isso estava longe de se realizar. A construção de infraestrutura a partir das 

agrovilas, agrópolis e rurópolis em torno de  municípios já existentes visava  também  

potencializar a exploração de riquezas minerais da Amazônia, tidas, naquele 

momento, como incontáveis, mas que ainda careciam de maiores estudos técnicos.378 

             
Quadro 2. Traçado final da Transamazônica379  
 

                                                
376 Fernando Henrique Cardoso publicou um trabalho, na década de 1970, juntamente com Geraldo 
Müller que viria a se tornar uma obra de referência sobre a Amazônia. CARDOSO, Fernando Henrique 
& MÜLLER Geraldo. Amazônia: expansão do capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 1978. p. 135-136. 
377 SMITH, Nigel. Op cit.  
378 Ver Figura 8. Traçado da Transamazônica construída, no I Caderno de Imagens. 
379 Orlando Maneschy, um dos engenheiros da construção da Transamazônica, me entregou, na sede do 
Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes (DNIT), em Belém, uma cópia de sua 
monografia de especialização, apresentada, recentemente, na Universidade Federal do Pará, na qual 
constam dados e quadros esclarecedores sobre a temática, que ele obteve, nos arquivos do DNIT, aos 
quais não obtive acesso. Segundo os funcionários do órgão, o acesso ao arquivo era inviável por não 
estar organizado, não existir, na prática, enquanto um arquivo disponível aos pesquisadores.  Sobre o 
tema, consultar MANESCHY, Orlando Paiva. Avaliação da Rodovia Transamazônica no Estado do 
Pará: construção e impactos ambientais desde a década de 70. Monografia de Especialização em 
Gestão Ambiental. Belém: Núcleo de Meio Ambiente/ Universidade Federal do Pará, 2008. p.18 e a 
fonte de onde o engenheiro obteve estes dados BRASIL. Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem. Histórico das rodovias federais no Estado do Pará Belém: DNER-PA, 1986. 
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A rodovia Transamazônica foi projetada como uma rodovia inicialmente de 

penetração (somente com a abertura em solo original da estrada). Logo após a 

abertura da estrada, esta passaria a ser classificada como rodovia de terceira categoria 

que são aquelas, segundo dados técnicos, elaboradas para adentrar e possibilitar o 

deslocamento e transporte regional/nacional. A rampa máxima de projeção do aterro é 

inferior a 10% em rodovias de penetração e em torno de 10% em rodovias de terceira 

classe.380  

As estradas são definidas, segundo normas do Ministério dos Transportes, 

de 1949, reeditadas em 1973, como de classe especial, classes I,II,III. A categoria em 

que se insere uma rodovia se baseia na projeção inicial de quantos veículos por dia 

trafegariam, de modo que a classe III para até quinhentos veículos/dia e primeira 

classe acima de mil. A definição da classe de uma rodovia dita as características da 

estrada e os recursos que serão implementados. Uma rodovia de terceira categoria, 

quando houver carência de recursos ou urgência, pode ser construída sem 

pavimentação na primeira abertura, mas é necessário que seja elaborado um projeto 

de melhoramento progressivo.381 

Assim, segundo dados técnicos do Ministério dos Transportes e de um 

engenheiro que atuou na construção da mesma, a estrada teria sido projetada, como 

rodovia de penetração na primeira abertura com projeção para terceira classe. Esta 
                                                
380 Rampa máxima é o percentual de inclinação permitida no curso, dentro da projeção de aterro, 
sobretudo em rodovias onduladas e montanhosas. A Transamazônica é definida como plana e 
ondulada, variando decido às condições geográficas. 
381 BRASIL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. Normas para o 
projeto das estradas de rodagem. Rio de Janeiro: Serviço de Publicações do Ministério dos 
Transportes, 1973. Disponível em www.dnit.gov.br/rodovias/operacoes-rodoviarias. Acessado em 
17.04.2012. 
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definição lhe daria a configuração inicial de uma estrada não asfaltada, de mão dupla 

e estreita, devendo sofrer investimentos em melhorias, conforme o desenvolvimento 

do fluxo de tráfego e da economia. 382 Devido a Transamazônica ser classificada pelos 

técnicos que a projetaram como de terceira categoria, possuiria largura em torno de 

8,60 metros, com acostamento de um metro e com poucos quilômetros asfaltados 

(apenas próximo às cidades), pontes de madeira sobre os cursos de água de até 100 

metros de largura e balsas sobre os grandes rios. 383  Ela foi projetada com 

revestimento primário de 15 centímetros, composto de material retirado do próprio 

local.  

Engenheiros do DNIT de Humaitá e Belém destacaram, entretanto, que a 

estrada fora planejada para, progressivamente, receber investimentos pois, nas 

condições inicialmente projetadas, frente ao inverno amazônico, o tempo e o aumento 

de veículos/dia, poderia se tornar de difícil trafegabilidade. Deste modo, a rodovia ter 

sido definida como de penetração para em seguida classe III, não justificaria as 

conhecidas más condições de trafegabilidade em que se encontra desde a construção. 

A Transamazônica deveria, segundo a própria categoria em que foi enquadrada, ter 

boas condições e receber melhorias progressivas para garantir o uso adequado, o que 

não ocorre na prática. 

Darino Castro Rebelo, chefe de gabinete do Ministro dos Transportes, na 

gestão de Mário Andreazza, publicou, pela editora deste ministério, em 1973, um 

livro prefaciado pelo ministro. Esta obra busca sintetizar o projeto da rodovia, em 

diferentes aspectos, e define os objetivos centrais da BR-230, que determinaram os 

detalhes da elaboração de seu traçado inicial de João Pessoa a Humaitá: 

 

 - Constituir-se em um elo de ligação terrestre entre o sistema de 
estradas do Nordeste e a malha rodoviária da Amazônia Ocidental; 
 - Ser racionalmente implantada nas áreas virgens ou semi-virgens 
mais propícias às atividades agrícolas e pecuárias, servindo também 

                                                
382Dirceu Pinto Marques, um dos engenheiros do DNER que trabalharam na construção da Estrada,  em 
seu livro sobre suas memórias da estrada, analisa aspectos técnicos da rodovia e elabora ponderações 
pessoais sobre o cotidiano da obra e os delineamentos políticos em torno da mesma, assim como o 
também engenheiro Darino Castro Rebelo. MARQUES, Dirceu Pinto. Op cit; REBELO, Darino 
Castro. Op cit e O ESTADO DE SÃO PAULO. O caminho do sonho perdido. São Paulo, 26 de agosto 
de 1980. 
383 BRASIL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. Op cit. p.9. Ver 
também Figura 9. Ponte de Madeira, Figura 10. Balsa sobre rio Tocantins e Figura 11. Carro 
atravessando pequeno rio, no I Caderno de Imagens. 
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de acesso às zonas de mineração existentes em sua área de 
influência e de suporte para execução de amplo programa de 
colonização; 
 - Considerar o rico sistema fluvial da região amazônica, procurando 
interceptar os terminais navegáveis dos afluentes ao Sul do Rio 
Amazonas, para atuar igualmente com a função complementar do 
transporte fluvial; 
 - Interligar os núcleos populacionais disseminados pela floresta, à 
margem dos rios navegáveis, com a finalidade de proporcionar a 
ligação terrestre entre eles, reduzindo as distâncias e estimulando o 
intercâmbio econômico e social.384 

 

Esta rodovia, na concepção de Skidmore,385 representava o mesmo que 

Brasília para Kubitschek. Dessa maneira, apesar de Brasília possuir centralidade 

estratégica, enquanto a Transamazônica era uma das principais obras de Médici, 

ambas eram onerosos grandes projetos de governos que pretendiam integrar e 

desenvolver o Brasil pelo seu interior, alvo preferido de críticos, mas também da 

atenção popular e propaganda oficial e privada.386 A rodovia movimentava também 

interesses privados, de grandes empreiteiras, pois seriam necessários investimentos 

públicos de milhões de cruzeiros, para viabilizar o projeto completo, incluindo a 

estrada principal, as vicinais, infraestrutura e os núcleos de colonização. Deste modo, 

as empreiteiras poderiam auferir grandes lucros nas diversas etapas da construção. 

O fato de a Transamazônica se localizar no interior da floresta amazônica, 

poderia acirrar tanto as críticas quanto os desejos da população de ver o país grande e 

integrado. Mas a obra também despertava preocupação entre alguns generais quanto 

ao surgimento em seu interior de movimentos esquerdistas considerados subversivos, 

como posteriormente, ocorreu com a instalação do foco guerrilheiro na região do 

Araguaia, centralizado, além de em Xambioá-MT e em uma cidade atravessada pela 

rodovia: Marabá, no Pará.387 

O apelo popular da obra era grande, pois além de discursos, as propagandas 

da estrada possuíam forte conteúdo imagético. Fotografias circulando, sobretudo na 

                                                
384 REBELO, Darino Castro. Op cit. p. 74-76. 
385 SKIDMORE, Thomas. Op cit. 
386 Ver Figura 12. Propaganda dos Correios na Transamazônica e Figura 13. MWM na BR-230, no I 
Caderno de Imagens. 
387 Alves Filho estuda a Guerrilha do Araguaia e a preocupação governamental com os mecanismos de 
controle em torno dela, inclusive na Transamazônica, onde está situada Marabá.  Sobre o tema, 
consultar ALVES FILHO, Armando. “A política dos Governos Militares na Amazônia” e “A Guerrilha 
do Araguaia”. In: ALVES FILHO, Armando; ALVES JÚNIOR, José & MAIA NETO, José. Pontos de 
História da Amazônia.Vol. II. Belém: Paka-Tatu, 2000, pp. 45-100. 
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imprensa, muitas vezes conservam-se como se fossem o próprio objeto descrito e em 

muito superam o conhecimento do mesmo. Barbosa, 388 em seu artigo sobre as 

relações entre a imprensa e a construção da memória, cita Susan Sontag para 

argumentar que, muitas vezes, as fotos substituem as lembranças, levando as pessoas 

a lembrarem por meio delas. As imagens, por sua força comunicativa, através da 

fantasia, sedução e apelo, podem chegar a substituir outras memórias, sobretudo 

quando divulgadas na imprensa, fazendo com que elas próprias possam tornar-se à 

memória predominante sobre determinados acontecimentos, sobrepondo-se às 

recordações vividas pelas próprias pessoas. 

Seguindo essa linha de reflexão, pode-se constatar que o retrato da estrada, 

rasgando o coração da floresta e ao mesmo tempo ameaçada de ser retomada por esta, 

consolidou-se como “a imagem” reinante da rodovia. Fico analisa que os cadernos 

especiais “chamativos e luxuosos” publicados em revistas semanais como a 

Manchete389 eram geralmente encomendados pelo governo e causavam forte impacto 

junto à população: 

 

Milhares de imagens de canteiros de obras, de radicais intervenções 
nas paisagens naturais, de  construção de usinas estradas e barragens 
forma divulgadas por todo o país através de revistas como a 
Manchete. E colaboraram para a reinvenção do otimismo, para 
consolidar e re-significar (grifos do autor) a convicção de que 
vivíamos uma época superadora do atraso...390 

 

Além de mobilizar o interesse nacional e fornecer um forte elemento 

imagético para consolidar os anos de ouro,391 a rodovia servia para, na definição 

usada por Fico, sobre as propagandas da ditadura, “reinventar o otimismo”. Uma 

estrada no coração da grande floresta exposta na capa da Manchete, bem como os 

discursos e propagandas oficiais, serviam para potencializar a crença na era de ouro e, 

ao mesmo tempo atrair os colonos do nordeste e sul do país. 
                                                
388 BARBOSA, Maria Emisia Jacinto. Sobre História: imprensa e memória. In: MACIEL, Laura 
Antunes; ALMEIDA, Paulo Roberto de & KHOURY, Yara Aun (orgs). Outras histórias: memórias e 
linguagens. São Paulo: Olho D’Agua, 2006. p. 262-272. 
389 Ver Figura 14.Viagem fantástica pela Transamazônica, no I Caderno de Imagens. 
390 FICO, Carlos. Op cit. 1997. p. 84. 
391 Cordeiro, em seu artigo, analisa os paradoxos na construção das memórias sobre os anos de ouro e 
anos de chumbo, para denominar o governo Médici. Este tema será enfocado no quarto capítulo, cujo 
tema central é a problematização sobre as memórias da Transamazônica. Consultar, CORDEIRO, 
Janaína Martins. Anos de chumbo ou anos de ouro? A memória social sobre o governo Médici. Estudos 
históricos. Rio de Janeiro, v. 22, n. 43, janeiro-junho de 2009, p. 85-104. 
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Mas, além da propaganda, para concretizar a colonização seria necessário 

que as pessoas atendessem o convite, o que poderia ocorrer em um jogo de sedução e 

discursos, direcionados para pessoas cansadas de sua condição atual de vida e sem 

perspectivas. A presente tese, muito além de tratar de uma estrada, de sua construção 

e embates pela memória, trata da vida de pessoas que depositaram em um sonho suas 

esperanças de um futuro positivamente diferente para suas vidas e a de seus 

familiares. 

Por isso ocorreu um dado importante neste estudo, é a oportunidade ver e 

ouvir as histórias de pessoas, como o professor Carlos,392 em Altamira, da agricultora 

aposentada, Gertrudes, em Humaitá, do sapateiro Juvenal, em Marabá que não contou 

histórias relacionadas à rodovia, mas suas histórias de vida. Assim como acompanhar 

a saga do agricultor Arnaldo, em Altamira que partiu de Santa Catarina ou de Paulo, 

morador de Aguiarnópolis, e Benedita, agricultora, natural do Rio de Janeiro, 

residente no município de Vitória do Xingu, possibilitam revisitar memórias, 

narrativas, trajetórias. Outras pessoas, como João Pezinho, 393  agricultor, hoje 

residente na zona rural de um município que surgiu após a rodovia, com um nome 

emblemático, Brasil Novo, podemos conhecer apenas a partir dos ecos presentes em 

jornais e livros. 

Ouvir e ler os debates de políticos, intelectuais, jornalistas e outros sujeitos 

que pensaram sobre ou a própria estrada é fundamental a esta tese, mas também a 

história de deslocamentos de barco, de jumento, a pé, de avião e outros diferentes 

meios de transporte, levam a conhecer outra dimensão de vidas que pulsam ao longo 

da rodovia e que sentem prazer em rememorar suas experiências. Algumas destas 

histórias, marcadas por esperanças, sonhos e pesadelos, serão enfocadas e costuradas 

                                                
392 Todos os nomes de entrevistados foram substituídos por codinomes para preservar suas identidades. 
As entrevistas, bem como as outras fontes analisadas para elaboração desta tese farão parte do acervo 
do centro de memória da Transamazônica, que pretendo construir, após o doutorado, nos campi da 
UFPA, sediados em Marabá e Altamira e no Campus de Humaitá da UFAM, em conjunto com 
professores dos mesmos. 
393 João Pezinho, que chegou em 1953, no mesmo lugar onde vive até hoje, na zona rural de Brasil 
Novo, não é um nome fictício pois, não consegui encontrar transporte até sua casa, distante muitos 
quilômetros da faixa da estrada (a rodovia Transamazônica). Suas histórias e visões de mundo são 
encontradas em jornais e livro, reproduzidos em alguns trechos nesta tese, como de Flávio Alcaraz 
Gomes que o considera, “o verdadeiro pai, inventor e pioneiro da Transamazônica”. Este jornalista do 
Correio do Povo, reuniu em um livro, prefaciado por Mário Andreazza, com reprodução, na íntegra, de 
discursos de Médici, as reportagens que fizera em viagens pela Transamazônica, logo após o início da 
construção. GOMES, Flávio Alcaraz. Op cit. p. 38. 
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ao longo do trabalho, outras, são mencionadas apenas em alguns aspectos que 

possibilitem compreender as memórias da rodovia sob variados ângulos. 

 Como mencionado anteriormente, além dos colonos e operários é importante 

refletir sobre a visão de intelectuais e políticos como Arthur Cezar Ferreira Reis, 

professor, autor de diversos livros, ex-governador do Estado do Amazonas, nomeado 

em 1964 por Castelo Branco em substituição a Plínio Ramos Coelho, deposto pela 

ditadura. Arthur Cezar, como é conhecido no meio acadêmico e político, produziu 

uma obra na qual analisa positivamente  e de forma otimista os principais aspectos da 

Transamazônica. 394 Neste ensaio, Arthur Cezar apresenta uma série de dados oficiais 

importantes sobre a estrada, como a lista das empreiteiras construtoras e dos trechos 

que ficariam responsáveis: 

 

A construção foi conduzida em duas etapas. A primeira referente ao 
trecho Estreito-Itaituba, cuja concorrência foi realizada em maio de 
1970, dividida em cinco lotes de obras, que foram realizadas pelas 
firmas indicadas no quadro abaixo. 

 

Quadro 3. Empreiteiras construtoras da obra, por trecho395 

Lote Subtrecho Extensão 
(Km) 

Firma 

1 Estreito-Marabá 252 Constr. Mendes 
Júnior SA 

2 Marabá-Entronc. 
Jatobal 

117 S.A Paulista Com. E 
Construção 

3 Entr. Jatobal-Altamira 380 Const. Mendes 
Júnior S.A. 

4 Altamira-Ponto 54o. 
W-4o. S 

234 Const. Queiroz 
Galvão S.A. 

5 Ponto 54o. W-4o. S-
Itaituba 

259 EIT-Empresa 
Industrial Téc.S/A 

 
Para o segundo trecho, entre Itaituba e Humaitá, a concorrência foi 
realizada em agosto de 1971, dividida em três lotes de obras, 
executados pelas firmas abaixo: 

 
Quadro 4. Empreiteiras construtoras da obra, por trecho396 

                                                
394 REIS, Arthur Cezar Ferreira. Transamazônica: a integração brasileira. Rio de Janeiro, 1975. 
395 No documento original não consta Quadro 3. Empreiteiras construtoras da obra, por trecho, pois 
esta definição foi criada pelo autor, para organizar o quadro no texto da tese. 
396 No documento original não consta Quadro 4. Empreiteiras construtoras da Estrada, por trecho, pois 
esta definição foi criada pelo autor, para organizar o quadro no texto da tese. OS quadros citados, bem 
como as indicações do mesmo estão no livro de REIS, Arthur Cezar Ferreira. Op cit. p.53 
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Lote Subtrecho Extensão  

(KM) 
Firma 

6 Itaituba-
Jacareacanga 

374 Const. Rabelo S.A. 

7 Jacareacanga-
R. Aripuanã 

400 Const. Com. 
Camargo Correa S.A. 

8 Rio 
Aripuanã-
Humaitá 

300 Paranapanema S/A-
Mineração Ind. E 
Construções 

 

Houve uma polêmica em torno das empreiteiras vencedoras e sobre o custo 

das obras e do uso das empreiteiras, pois segundo o Estado de São Paulo, os valores 

previstos foram multiplicados muitas vezes: 

 

Em 1970 cada quilômetro da Transamazônica deveria custar apenas 
Cr$ 63 mil. Mas, recentemente o ministro Mário Andreazza afirmou 
que o preço médio ficou em torno de 300 mil cruzeiros, ou seja, os 
2.348 quilômetros de Estreito a Humaitá, custaram Cr$ 
704.400.000.397 

 

Em meio as discussões sobre os altos custos da rodovia, muito acima dos 

previstos incialmente, Osny Pereira questionou o não uso efetivo dos Batalhões de 

Engenharia de Exército (BECs) na construção, como teria sido defendido pelo próprio 

governo em 1970. 398 O autor, cita ainda a defesa de Delfim Neto, o qual argumentou 

em entrevista à Folha de São Paulo que os BECs seriam utilizados na obra, mas na 

função de fiscalização para que a estrada pudesse ser concluída a curto prazo, como 

                                                
397 O ESTADO DE SÃO PAULO. Os estranhos caminhos da Transamazônica. São Paulo, 29 de 
janeiro de 1974.  
398  De acordo com o site do grupo “Tortura nunca mais”, Osny Duarte Pereira, professor e 
desembargador, “nos anos 60, fez parte do corpo docente do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, 
o ISEB, como chefe do Departamento de Ciência Política. Os dirigentes do golpe de Estado de 1964 
viram nas atividades de Osny motivos suficientes para cassar seus direitos políticos e incluíram seu 
nome na primeira lista de cassações”. Este autor, em seu livro sobre a rodovia cita ponderações sobre 
problemas da estrada, principalmente do Jornal do Brasil, e algumas análises de discursos sobre o 
traçado da estrada e a implementação dos projetos de colonização, para tecer críticas a rodovia. Cita 
com frequência discursos contrários à BR-230 elaborados por governadores do Nordeste e os próprios 
relatórios oficiais, para em sua visão contestar a fertilidade do solo para agricultura, a topografia da 
região e  argumenta que não seria possível resolver os problemas da miséria no Nordeste transferindo 
populações para a Amazônia pois “os quadros de miséria no Rio Amazonas não são menos 
angustiantes do que os do Nordeste” (p.288). Consultar TORTURA NUNCA MAIS. Desembargador 
Osni Duarte Pereira. Disponível em http://www.torturanuncamais-rj.org.br. Acessado em 13 de janeiro 
de 2011 e PEREIRA, Osny Duarte. A Transamazônica – prós e contras. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1971 e sobre a entrevista de Delfim Neto, consultar FOLHA DE SÃO PAULO. 
Transamazônica: a posse de meio Brasil. São Paulo, 01 de julho de 1970. 
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prometido. Em diversos momentos, Pereira, deixa subentendido que aborda a 

possibilidade de ter ocorrido corrupção na construção da rodovia, mas não explicita 

sua visão sobre esta questão, provavelmente devido à repressão. Sobre a diminuição 

da atuação dos BECs na construção da rodovia afirma que: 

 

Como vimos, pretendiam, inicialmente, que o Exército se 
incumbisse da Transamazônica, com recursos da USAID,399 mas 
esta não empresta dólares “sem iniciativa privada”. Então o prato da 
balança pendeu para o lado dos empreiteiros privados, para 
poderem usar os dólares do USAID.  
...Vemos, portanto, os Batalhões de Engenharia retirarem-se para 
que recursos norte-americanos pudessem participar.400 

 

O autor deixa implícito que interesses de empresas privadas, inclusive 

internacionais, poderiam ter atuado no sentido de conseguir obter ganhos 

significativos com as obras, devido ao grande volume de recursos necessários à 

construção da estrada e dos núcleos de colonização. Suas críticas não se detém na 

possibilidade de corrupção, mas também nos benefícios que poderiam ser obtidos por 

outros países, sobretudo os Estados Unidos, em ter influência político-econômica na 

Amazônia, a partir das possíveis dívidas e acordos contraídos pelo governo brasileiro. 

Ao retirar a construção da estrada dos BECs que em princípio construiriam 

alguns trechos, principalmente entre Itaituba e Lábrea, para atuação de empreiteiras, 

sob a justificativa de que isto aceleraria às obras, houve um aumento nos custos do 

empreendimento. Tomar posse da Amazônia para os brasileiros era o principal 

argumento utilizado para justificar os vultosos recursos empregados. Ao mesmo 

tempo em que Delfim Neto respondia às mudanças nas obras, o governo divulgava 

nos meios de comunicação, imagens e propagandas, como da Transamazônica 

surgindo em meio a floresta,401 para seduzir os migrantes e também para levar a 

população a possuir uma visão positiva sobre a rodovia. 

A construção da rodovia que tinha como seu mais forte argumento, o desejo 

presente em debates nacionais de ocupar e explorar a Amazônia, como vimos no 

subtítulo anterior, há mais de um século, se tornou muito divulgada naquele momento. 

                                                
399 United States Agency for International Development.  
400 Idem. p. 250 e 254. 
401 Ver 14. Viagem fantástica pela Transamazônica. 
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A propaganda oficial  buscava consolidar o regime como encaminhando o Brasil para 

tornar-se uma grande potência e, nesse sentido, a construção de grandes obras de 

impacto, como a Transamazônica, vinha ao encontro desta busca de afirmação de 

Médici e da ditadura.402  

Paralelamente, havia uma grande preocupação dos militares em ocupar a 

Amazônia, como uma região estrategicamente importante, sobretudo depois da 

descoberta de riquíssimas províncias minerais em seu subsolo, pois temia vir a perder 

parte do território para incursões de japoneses, peruanos e venezuelanos, entre outros. 

Nesse sentido, para Skidmore: 

 

a rodovia Transamazônica tinha uma atração adicional. Era um 
desafio que os engenheiros do Exército poderiam atacar com 
agrado. Concentrando-se na estrada, Médici propôs-se uma tarefa 
formidável, mas não impossível, pois o traçado do grandioso 
empreendimento tinha princípio e fim bem definidos. Podia ser 
visitado, fotografado e descrito. Como a construção de Brasília e da 
rodovia Belém-Brasília durante o governo de Juscelino, a abertura 
da Transamazônica tinha grande valor simbólico. Cortar a floresta 
espessa e construir uma estrada pioneira, seduzia muitos brasileiros, 
cuja visão romântica da Amazônia era bem parecida com a dos 
norte-americanos e europeus ocidentais.403  

 

Equipes dos principais jornais do país foram enviadas para a Amazônia para 

cobrir notícias da construção, presenciar o milagre que aos poucos se concretizava, 

em viagens pela estrada ainda em fase inicial, para entrevistar moradores antigos e 

migrantes recém-chegados e publicar com grande frequência artigos sobre o projeto. 

Desta forma, Altamira, capital simbólica da estrada que tivera seus anos de 

prosperidade no início do século XX, experimentava um boom populacional nunca 

dantes conhecido por esta cidade. 

Uma destas equipes, enviada pelo Jornal da Tarde, de São Paulo, composta 

por Moisés Rabinovici e Alfredo Rizzutti se deslocou para empreender uma viagem 

de ônibus da empresa Transbrasiliana ao longo da rodovia e faz uma longa 

reportagem de capa: 

 

                                                
402 Sobrea s propagandas da ditadura, consultar FICO, Carlos. Op cit. 1997. 
403 SKIDMORE, Thomas. op cit. p. 291. 
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Esta estrada liga ma região misteriosa do Brasil a uma região pouco 
conhecida. É um caminho aberto há poucos anos, de pedrinhas 
miúdas, por onde ser descobrem, agora de manhã, um céu muito 
azul e o começo de uma floresta imensa, silenciosa, lavada pela 
chuva da madrugada. Uma terra selvagem, amarela, habitada por 
poucos e pobres colonos. Uma estrada onde o ar é puro; as noites 
sem luz; a água perigosa; a comida, simples; a cama, uma rede. 
Esta estrada que passa por uma vida estranha, distante, ainda não 
contaminada pelas cidades, corta parte da Amazônia, une Marabá a 
Estreito, os Estados do Pará e de Goiás,404 uma região que se liga a 
nós por um ônibus, numa viagem que pode durar 8,9, às vezes 10 
horas. 405 

 

A viagem efetuada em 1973, entre Marabá e Estreito, relata um pouco sobre 

as cidades e a novidade da estrada: sobre a poeira406 levantada pelos veículos, as 

pessoas que param para observar os ônibus, as paradas na estrada para fiscalização e 

revista por soldados da polícia militar e do exército que se recusavam a informar o 

motivo, o Posto de Seleção de colonos do INCRA, e as paisagens da região: 

 

...adiante no alto, há uma barreira bloqueando o caminho. Palito 
diminui a marcha, para. Dois soldados da PM se aproximam 
imundos, fuzis a mão. Mais dois soldados, também armados, vigiam 
de dentro do alojamento, uma cabana, a outra estrada que cruza aqui 
com a Transamazônica, a Pará-70. E vão se levantar: a poeira 
anuncia um carro. 
A ordem é dada aos passageiros do ônibus: “Desçam, com as 
malas”. Repete-se a mesma confusão da partida, há 15 minutos. 
Todos querem descer ao mesmo tempo, carregados de coisas. Quem 
sai é revistado, mostra o documento de identidade, liberado: fica 
então a beira da estrada, no Km 6, esperando. Na roda que se forma, 
comenta-se:  
“Isso é porque um ônibus foi assaltado outro dia”. “Não, eles estão 
procurando estranhos, misteriosos”. “Esta estrada esta cheia de 
soldados”. 
(...) - Sargento, por que a revista? 
- Não posso falar. Só com ordem superior. 
 O ônibus reinicia a viagem, com os passageiros procurando se 
acomodar de novo. Os soldados, na estrada, ficam com o pó e a 
arma que apreenderam de um dos passageiros: um canivete. 
Lá fora, alguns coqueiros. E, a esquerda, um quartel do Exército.407 

 

                                                
404 O trecho por onde passava a rodovia no estado de Goiás, passou a ser de Tocantins, após a criação 
deste estado em 1988. 
405 RABINOVICI, Moisés. Onze horas no primeiro ônibus da Transamazônica. Jornal da Tarde, São 
Paulo, 10 de julho de 1973. 
406 Ver Figura 5. Poeira no veraneio transamazônico, no I Caderno de Imagens. 
407 Idem. 
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A descrição permite visualizar não apenas a viagem de ônibus 

Transbrasiliana pela rodovia, como também uma certa ironia ao relatar a apreensão de 

um canivete, um pouco do cotidiano das revistas e fiscalizações por militares e a 

presença dos quartéis do Exército. A ditadura parecia possuir preocupação com as 

atividades “subversivas” no interior da Amazônia, sobretudo após a Guerrilha do 

Araguaia. Entre o receio de comentar o assunto e a alegria pela crença de que a revista 

preveniria assaltos na estrada, os passageiros parecem já ter incorporado em seu 

cotidiano as viagens de ônibus e todo o “pacote” que incluía atoleiros, quebras de 

veículo, revistas, e uma série de outras atividades realizadas como um ritual para as 

pessoas que se deslocavam.  

Desde a construção da rodovia, se anunciava políticas de controle social e 

construção de quartéis do exército nas principais cidades, entretanto, após a Guerrilha 

do Araguaia que teve em Marabá um de seus principais focos, se intensificaram as 

preocupações dos militares com atividades políticas. Estas preocupações levaram o 

governo, em 1976, a alterar o Decreto-Lei de criação do PIN, nº 1.164, de 1º de abril 

de 1971. Desta forma, com o Decreto-Lei 1473, de 13 de julho de 1976,408 enviado 

por Geisel ao Congresso, transformava, oficialmente, os principais municípios da 

rodovia em Área de Segurança Nacional (ASN), o que determinou, entre outros 

fatores, a nomeação dos prefeitos pelo presidente. 

Através deste Decreto-Lei o governo manifestava estar preocupado com 

ações que se desenvolviam no interior da rodovia, principalmente porque ela havia se 

tornado um espaço de fluxo e rotatividade de pessoas muito grande, tornando difícil o 

controle. Cotidianamente chegavam novos moradores, equipes de imprensa, 

pesquisadores de diferentes lugares do mundo, para conhecer o desafiador projeto que 

tivera na cidade de Altamira, o “quartel general” das obras e das atividades de 

coordenação. Contudo, não apenas Altamira experimentou tal fervilhar, pois em 

escala um pouco menor num primeiro momento, Marabá, Tucuruí e Itaituba, no Pará, 

assim como Estreito, no Maranhão, Humaitá e Lábrea, no Amazonas, tornaram-se 

tema de debates nacionais que ainda as viam como cidades pequenas circundadas por 

imensos espaços vazios, desabitados. 

                                                
408  Consultar SENADO FEDERAL. Declaração de Segurança Nacional – Terras Rodovia 
Transamazônica. Disponível em www.senado.gov.br. Acessado em 31 de outubro de 2006.  
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A expectativa nos municípios era tão grande que levou os municípios que 

poderiam ficar de fora do trajeto da estrada, como Carolina, no Maranhão,  a 

reivindicarem o direito de ser incluídos nas obras, como narra o jornalista Fernando 

Morais: 

  

Em Carolina, encontramos o prefeito ocupado com a política local: 
êle conseguira reunir, através do principal jornal local (que é de sua 
propriedade), todos os políticos e pessoas importantes de Balsas, 
Riachão e Carolina, para formar uma frente única de protesto contra 
a não inclusão das três cidades no trajeto da Transamazônica. No 
dia em que chegamos lá, o jornal anunciava que o govêrno estava 
disposto a mudar o trajeto da estrada, fazendo-a passar pelas três 
cidades. Num editorial, o prefeito defendia a inclusão da cidade no 
trajeto, apresentando seus melhores argumentos...409 

 

Da euforia de ver suas cidades inclusas no traçado da Transamazônica e de 

vários setores da sociedade pelo iminente crescimento do país, surgiram ponderações, 

pois alguns órgãos da imprensa demonstravam preocupação com eventuais problemas 

da estrada. Além de alguns comentários de setores da imprensa e intelectuais em 

relação a eventuais problemas que poderiam decorrer da intervenção na floresta para 

construir a estrada, José Agripino,410 da ARENA, um dos fundadores da União 

Democrática Ruralista (UDN) então governador da Paraíba, se tornou em um dos 

maiores críticos da rodovia. Desta forma, em alguns momentos, este governador 

expressou sua insatisfação com o desvio de recursos da SUDENE para construir a 

Transamazônica, como em conferência proferida por ele, na Festa Universitária de 

Catolé do Rocha-PB, noticiada pela Folha de São Paulo: 

 

o governador João Agripino disse que não discorda da 
Transamazônica, mas que “em termos de desenvolvimento ela não 
tem sentido, porque liga a miséria a pobreza, unindo o Nordeste 
com o Norte.411 

 

                                                
409 MORAIS, Fernando Primeira aventura na estrada. In: MORAIS; F, GONTIJO, R. e CAMPOS. R. 
Transamazônica. São Paulo: Brasiliense, 1970. p. 27. 
410 João Agripino era Senador quando do golpe de 1964 e foi nomeado governador da Paraíba, pela 
ditadura, em 1966, ficando no cargo até 1971, em substituição a Pedro Gondim que abandonou o cargo 
para assumir a função de deputado federal. 
411 FOLHA DE SÃO PAULO. João Agripino reitera suas críticas à nova estrada. São Paulo: 07 de 
agosto de 1970. 
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João Agripino afirma não ser contrário à rodovia, mas que não acredita ser 

possível, através dela, se trazer contribuições efetivas para as populações miseráveis 

do nordeste. Outras observações sobre os eventuais problemas que poderiam surgir 

com a estrada foram veiculadas na imprensa. Tratam-se de notícias com um tom de 

preocupação com a integridade física dos trabalhadores da obra e o temor de que 

houvesse matanças de índios como as muitas já perpetradas em nosso país, devido à 

reação destes frente aos trabalhadores.  

A invisibilidade de populações tradicionais, bem como a visão de que 

algumas destas apenas se constituíam em obstáculo ao progresso da região, 

desencadeou conflitos ou tensões durante a construção da estrada, e que eclodiam por 

rivalidades e/ou conflitos fundiários na região. A rodovia Transamazônica é assim 

palco para o surgimento de cidades, de chegada de pessoas de diversos lugares do 

país. Estas pessoas sonhavam com dias melhores dos que viveram outrora e ainda 

teriam uma série de desafios para concretizar seus objetivos e anseios em um período 

da história, segundo a definição de Reis, recheado de embates, mas também “prenhe 

de fantasias esfuziantes”.412 

  

                                                
412 REIS, Daniel Aarão. Op cit. 2005. p. 61. 
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CAPÍTULO 2. 

O CAMINHO QUE LEVA A ESTRADA 

 

Segue a estrada perigosa por onde tem se 
perdido tantos...413 

 

Certo é que os colonos não estavam na situação 
dos náufragos, abandonados em qualquer ilhota 
estéril disputando a sua miserável existência a 
uma natureza ingrata e incessantemente 
devorados pela ambição de tornar a ver terras 
habitadas.414 

 

 

2.1. (Des)encontros entre trabalhadores e populações tradicionais  

 

Jornais de grande circulação nacional como O Estado de São Paulo, 

expressavam em artigos e editoriais preocupação com os índios e os conflitos que 

poderiam ocorrer devido a problemas que várias etnias possuíam com brancos da 

região: 

 

Os caçadores de peles contam que muitos companheiros seus foram 
massacrados pelos “selvagens”, mas não fazem qualquer referência 
aos silvícolas que eles próprios mataram. Sabe-se que muitos 
indígenas tem morrido nesses “atritos” e que doenças levadas pelos 
brancos tem dizimado aldeias inteiras. 415  

 

                                                
413 VERNE, Júlio. Uma invernada nos gelos. Rio de Janeiro: Matos Peixoto, 1965. p.174 
414 VERNE, Júlio. A ilha misteriosa. O segredo da ilha. Barcelona: RBA, 2003. p.8. 
415 RIBEIRO, Luiz Salgado. A reação do índio, uma incógnita. São Paulo: O Estado de São Paulo, 20 
de setembro de 1970. 
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Havia em Altamira, desde o início do século XX, conflitos entre índios Arara 

e seringueiros, 416 e nas décadas seguintes entre índios e caçadores de gato maracajá 

(Leopardus wiedii).417O progresso e o desenvolvimento da Amazônia foram pensados 

pelos idealizadores da Transamazônica como algo necessário e que viria de fora. 

Desde Euclides da Cunha, a ideia de desenvolvimento da Amazônia perpassava um 

grande contingente de imigrantes para transformar a região considerada desabitada e 

adormecida. Como seria desabitada se podemos observar uma série de preocupações e 

conflitos entre trabalhadores, migrantes e povos indígenas? 

A Amazônia era vista erroneamente como um grande vazio demográfico, 

adormecida no tempo, a margem da História e que precisava de um contingente 

populacional para levá-la de volta a cena histórica e, assim desenvolvê-la e protegê-la 

de um suposto assédio estrangeiro.418 D. Erwin Krautler, bispo da prelazia do Xingu, 

sediada em Altamira, presidente nacional do Conselho Indigenista Missionário 

(CIMI) discorrendo sobre os projetos oficiais na região, expressa sua indignação com 

a forma como foi pensada a Transamazônica: 

 

Nada, porém, se falou dos povos que habitavam as terras que a 
Transamazônica cortou de Leste a Oeste. Aliás, o Presidente 
Médici, já não quis saber deles. Simplesmente os ignorou, 
chamando a região de “terra sem homens” a ser povoada por 
“homens sem terra”. Na cabeça do general não existiam índios no 
trecho, por que não podiam existir e se, porventura, existissem, sua 
existência teria que ser ignorada. A nova rodovia passou  a 3 
quilômetros da aldeia dos Arara no igarapé Penetecaua. Os índios 
fugiram com medo do chumbo das espingardas. Foram perseguidos 
até por cachorros. A brusca e forçada convivência com os “brancos” 
trouxe morte à aldeia.... O mundo lá fora nada soube desta desgraça 

                                                
416 Em sua obra literária sobre as memórias da região, André Costa Nunes descreve conflitos e batalhas 
entre indígenas e seringueiros nas primeiras décadas do século XX, ocorridos próximo aos municípios 
de Souzel (hoje Senador José Porfírio) e Altamira. Consultar NUNES, André Costa. Op cit. 
417 Há uma série de relatos em trabalhos de jornalistas, bem como na fala de entrevistados, sobre o 
período anterior à construção da Transamazônica, em que a principal fonte de riqueza econômica de 
Altamira seria a caça de gato maracajá, um animal semelhante a uma onça, porém em tamanho muito 
menor e que possuía um bom preço no mercado, por sua pele. Os relatos sobre a economia do gato 
maracajá são uma forma de enfatizar as dificuldades econômicas da região, antes da rodovia. Sobre o 
tema, consultar GOMES, Flávio Alcaraz. Op cit e MORAIS, Fernando “Primeira aventura na estrada”. 
In: MORAIS; F, GONTIJO, R. e CAMPOS. R. Transamazônica. São Paulo: Brasiliense, 1970. p. 1-47. 
Ver também Figura 15. Caçadores de pele de gato maracajá, no I Caderno de Imagens. 
418 Sobre o tema, consultar CUNHA, Euclides da. Op cit. 
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que desabou sobre um povo e continuava a aplaudir a “conquista 
deste gigantesco mundo verde”. A que preço?419 

 

Houve ainda outras populações tradicionais da Amazônia, esquecidas pelo 

projeto: os caboclos ribeirinhos. A documentação praticamente não faz menção a 

estas populações de não índios habitantes das florestas e das margens de rios e que 

também foram atingidos pela estrada. Atingidos porque a Transamazônica, como 

vimos, não se tratava tão-somente de uma estrada, mas de um projeto de colonização 

que abriu a rodovia principal de mais de 2 mil quilômetros e diversas estradas 

transversais a ela com até cem quilômetros cada, compondo um diagrama semelhante 

a uma espinha de peixe. 

Nestas transversais, chamadas vicinais, foram construídos os núcleos de 

colonização que adentraram cada vez mais a floresta, sobretudo, com a distribuição, 

no governo de Ernesto Geisel, de grandes propriedades de terra em áreas devolutas 

não ocupadas. As áreas devolutas “não ocupadas” e distribuídas aos grandes 

proprietários, no entanto, em muitos casos já eram ocupadas por populações 

tradicionais de ribeirinhos ou por migrantes da própria Amazônia que chegaram à 

região tentando obter terras no início da década de 1970.420 

As populações tradicionais há muito tempo ocupavam a região em lógicas 

diferentes das utilizadas em outros lugares e poderiam ser atingidas pela construção 

dos núcleos de colonização, de forma a lhes impossibilitar modos de vida. Para Souza 

Martins as concepções de terra utilizadas pela ditadura, passaram por cima do diálogo 

sobre os direitos de populações indígenas, o que gerou expropriação e conflitos, pois: 

 

dessacralizou a terra indígena, brutalizou o índio. Para este, a terra 
não é coisa, não é mera medida. É a terra dos seus mortos, dos seus 
mitos de explicação de existência e de justificação das relações 
sociais. É a terra de cujo demorado domínio nasce sua cultura 
material, as suas técnicas de sobrevivência.  (...) Há tribos para as 

                                                
419 KRAUTLER, Erwin. Mensagem de abertura. In: SEVÁ FILHO, Oswaldo. Tenotã-Mõ: alertas 
sobre as consequências dos projetos hidrelétricos no rio Xingu. São Paulo: International Rivers 
Network, 2005, p. 10. 
420 Consultar II PND – PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO. São Paulo: Sugestões 
Literárias, 1975. 
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quais o abandono das terras dos seus mortos é falta grave, é pecado 
sem remissão.421 

 

As terras indígenas foram ocupadas como se não lhes pertencessem, como se 

a propriedade da terra fosse garantida apenas através de um documento de 

propriedade sobre um lote de terra previamente demarcado e cultivado. Não se fez 

qualquer tipo de estudo, sobretudo antropológico, como a legislação atual exigiria, 

para demarcar terras indígenas e de populações ribeirinhas e assim definir as 

disponíveis à colonização. Foram explicitamente ignorados os direitos e os 

significados culturais da terra, e as diferentes formas de uso e de apropriação por 

populações tradicionais.  

Diferentemente do novo Estatuto do Índio, estabelecido pela Constituição de 

1988, em 1973, foi decretado, o primeiro Estatuto que pautava-se nas práticas 

integracionistas do antigo Serviço de Proteção ao Índio (SPI), criado em  1910 e 

substituído em 1967, ante a criação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Até a 

criação do Estatuto do Índio, em 1973, vigoravam práticas de tutela às populações 

indígenas pelo estado brasileiro, sem uma legislação específica, com vistas a uma 

integração progressiva à sociedade nacional. A criação do Estatuto, em 1973 mantém 

a perspectiva de integração dos “silvícolas” (indígenas) à sociedade nacional e ainda 

estabelece a possiblidade de intervenção da União em áreas indígenas, inclusive com 

a remoção destes povos para outros lugares: 

 

Art.20° Em caráter experimental e por qualquer dos motivos 
adiante enumerados, poderá a União intervir, se não houver solução 
alternativa, em áreas indígenas, determinada a providência por 
decreto do Presidente da República. 
§1º A intervenção poderá ser decretada: 
a) para por termo à luta entre grupos tribais; 
b) para combater graves surtos epidêmicos, que possam acarretar o 
extermino da comunidade indígena, ou qualquer mal que ponha em 
risco a integridade do silvícola ou do grupo tribal; 
c) por imposição da segurança nacional; 
d) para a realização de obras públicas que interessem ao 
desenvolvimento nacional; 
e) para reprimir a turbação ou esbulho em larga escala; 
f) para exploração de riquezas do subsolo de relevante interesse 
para a segurança e o desenvolvimento nacional; 

                                                
421 MARTINS, José de Souza. Expropriação e violência: a questão política no campo. São Paulo: 
Hucitec, 1982. p.150. 
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§2º A intervenção executar-se-à nas condições estipuladas no 
decreto e sempre por meios suasórios, dela podendo resultar, 
segundo a gravidade do fato, uma ou algumas das medidas 
seguintes: 
a) contenção de hostilidades, evitando-se o emprego de força contra 
os índios; 
b) deslocamento de grupos tribais de uma para outra área; 
c) remoção de grupos tribais de uma outra área;422 

 

Como fica evidenciado na documentação, as políticas implementadas pela 

FUNAI, a qual era presidida por um general, Bandeira de Melo, visavam a integração 

dos povos indígenas à sociedade nacional, desde antes do Estatuto do Índio, e pensava 

estas populações como removíveis, ante a “necessidade” de implementação de obras 

para o “desenvolvimento nacional”. Nessa lógica, as concepções diferenciadas de uso 

da terra e apropriação dos espaços, pelas populações tradicionais da Amazônia foram 

ignoradas, levando o governo a ocupar suas terras. Estas práticas ocasionaram 

problemas a estas populações, como perda de territórios e/ou de meios de subsistência 

e eventuais conflitos com os migrantes. 

No discurso do governo, estas populações amazônicas tratavam-se apenas de 

obstáculos que poderiam ser transpostos com “trabalhos técnicos” de equipes 

designadas para “afastá-los” do caminho da estrada e dos assentamentos, obrigando-

os a migrar para áreas mais distantes. Outra proposta do governo era deslocar os 

indígenas para reservas a eles destinadas, um projeto que mais se assemelhariam a 

uma versão contemporânea dos aldeamentos do período colonial.423  

Havia inclusive um plano, divulgado pelo general Bandeira de Melo, de 

“atrair” indígenas das áreas de abrangência da rodovia Cuiabá-Santarém e da 

Transamazônica, para morar no Parque Indígena do Xingu, sob a orientação dos 

irmãos Vilas-Boas e dos próprios índios pacificados, para que não servissem de 

                                                
422 BRASIL. LEI Nº 6.001 - DE 19 DE DEZEMBRO DE 1973. Dispõe sobre o Estatuto do Índio. 
Disponível em http://www.funai.gov.br/quem/legislacao/estatuto_indio.html. Acessado em 24.04.2012. 
423 Os aldeamentos indígenas, eram espaços destinados pela administração colonial para que os padres 
da Companhia de Jesus, pudessem, agrupando, indivíduos de diferentes etnias expulsos de seus lugares 
de origem, catequizá-los, para se tornarem “civilizados”. Sobre o tema, mais precisamente em relação à 
região do Xingu, consultar  CARDOZO, Alírio. História como espetáculo: a missão da Companhia de 
Jesus nas águas do Xingu, 1636. In: SOUZA, César Martins de & CARDOZO, Alírio. Histórias do 
Xingu: fronteiras, espaços e territorialidades. Belém: EDUFPA, 2008. p.35-50. 
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“entrave” as duas estradas que compunham o eixo central do PIN.424 Transferir 

populações indígenas de diferentes etnias, algumas das quais, marcadas por 

rivalidades culturais entre si, para morar em um local distante, no Parque Indígena do 

Xingu, localizado no Mato Grosso, seria algo como construir um aldeamento 

colonizador contemporâneo. Felizmente, entretanto, esta ideia foi abandonada antes 

mesmo de ser efetivamente projetada. 

O Estado de São Paulo, em artigos e editoriais, comentava as preocupações 

com a presença de índios no caminho da estrada, bem como com históricos conflitos 

entre etnias da região, desde outros processo de colonização, como durante o período 

áureo da borracha, ressaltando as políticas previstas pelo governo para evitar 

problemas, como relatado por Ribeiro: 

 

não se sabe como reagirão os índios, ante o avanço das estradas 
através de suas terras. Acredita-se que a maior parte deles será 
afugentada pelo grande número de máquinas e trabalhadores. 
Entretanto, não é afastada a hipótese de uma tentativa de resistência 
por parte de alguma tribo mais numerosa. Entre os mais temidos 
estão os araras e os jurunas. 
Expedições  
Para tentar novos contatos com índios, procurando afastá-los do 
traçado da Transamazônica, partirão de Altamira 6 expedições: 3 no 
rumo de Itaituba e 3 na direção de Marabá. Elas estarão sempre à 
frente dos topógrafos e desmatadores.425 

 

Essas expedições, compostas por sertanistas, índios de etnias “pacificadas” e 

funcionários da FUNAI, buscavam “afastar” os índios do traçado da estrada, 

“convencê-los” de que seria necessário se retirarem para áreas mais distantes de onde 

seria construída a estrada e, desta forma, evitar futuros conflitos com trabalhadores da 

obra e com os colonos. Havia temor de que, caso os meios “pacíficos” não dessem 

resultado, poderiam vir a ocorrer mortes de indígenas dada a urgência determinada 

pelo governo para a construção da estrada.  

As populações indígenas se constituíram então em uma preocupação 

constante em toda a documentação pesquisada pois, embora os discursos se 

                                                
424 FOLHA DE SÃO PAULO. Dom Alberto Ramos: “o Norte vibra com a construção da 
Transamazônica”. São Paulo, 15 de outubro de 1970. Obtido junto ao Banco de Dados Folha de São 
Paulo. 
425 RIBEIRO, Luiz Salgado. Op cit. 
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pautassem na ideia da Amazônia como um vazio, era presente o temor de que estes 

habitantes invisíveis das florestas pudessem se opor ao projeto de construção da 

rodovia  e dos núcleos de povoamento. Buscando minimizar e/ou superar este 

problema, o governo federal anunciou a formação de equipes mistas de “pacificação”. 

Estas equipes, compostas por indígenas, sertanistas e funcionários da FUNAI, se 

deslocavam a frente dos trabalhadores da construção, buscando “convencer” as 

populações nativas dos benefícios da rodovia e “afastá-los” do trajeto.  

O espaço supostamente vazio que urgia ser ocupado é relatado como morada 

de índios e não apenas os Parakanã relatados acima, como também Assurini, Juruna, 

Tenharim, Arara, Xikin, Apinajé, e outros povos indígenas que foram atingidos 

indiretamente, o que evidencia não se tratar de um espaço vazio. Os conflitos com os 

índios eram frequentes, muitos entrevistados relataram que na região de Uruará-PA e 

em Estreito-MA houve muitos ataques de índios a trabalhadores e migrantes. Outros 

entrevistados que atuaram como trabalhadores na construção da estrada, no trecho 

entre Goiás e Maranhão relataram que devido a problemas com índios o traçado da 

estrada foi alterado, próximo a Estreito-MA (onde hoje se localiza o município de 

Aguiarnópolis-TO), para não atravessar uma aldeia Apinajé.426 

Alguns relatos em Humaitá, depois corroborados através de diversos sites da 

imprensa, afirmam que de 2007 até hoje os Tenharim, cobram pedágio na 

Transamazônica, próximo ao município de Apuí-AM, como forma de compensar os 

prejuízos históricos que sofrem desde a construção da rodovia e pressionar o governo 

a atender a suas reivindicações. O que os Tenharim alegam exigir por direito com a 

criação não autorizada oficialmente de postos de cobrança de pedágio é a obtenção de 

recursos compensatórios aos impactos sofridos por este povo. Eles argumentam que, 

com a estrada, houve alterações no meio ambiente nunca compensadas pelo governo e 

que reduziram suas perspectivas de caça e pesca, a base de sua subsistência.427 

                                                
426 Como esta alteração seria um pequeno desvio não impactante sobre o todo da estrada, não foi 
possível verificar a informação, nos mapas e relatórios. Os engenheiros afirmaram apenas que a 
engenharia sempre altera um pouco as grandes obras, durante os trabalhos, para adaptá-las as melhores 
condições de viabilidade e custo-benefício. 
427 PORTAL G1. Índios cobram pedágio na Transamazônica há 6 meses - caminhoneiros têm de pagar 
R$ 60 para passar pelo km 145 da estrada, no Sul do AM.  Apenas os motoristas que pagam pedágio 
podem passar. Disponível em http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL38877-5598,00.html. 
Acessado em 04.04.2010. Em relação as cobranças de pedágios imposta por povos indígenas como 
forma de protesto ou de recuperação de perdas ao longo dos anos, há notícias no portal R7 sobre 
prisões de tupinambá na Bahia, em 2011, efetuadas pela Polícia Federal, devido a esta prática. Em 
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Nas pesquisas realizadas junto a FUNAI não foram encontrados dados 

específicos sobre conflitos com indígenas na Transamazônica, sobretudo com 

números de mortes, possivelmente devido a atuação da repressão a relatórios nesse 

sentido.428  Há, contudo, relatos sobre mortes de indígenas, como do professor Carlos, 

que chegou ao município de Altamira-PA quando da construção da Transamazônica, 

e narrou que ouviu, diversas vezes, em tom vitorioso, um agricultor do município de 

Vitória do Xingu-PA, afirmar que matara indígenas: 

 

ficava do outro lado do rio ali mesmo perto do Porto de Vitória. 
Lembra? Aquela ponta depois do mercado? Olhando para o que se 
mexia lá, quando via que era índio, disparava com a espingarda e 
derrubava. Ele diz rindo que derrubou um monte e lamenta não ter 
saído para caçar [índio] porque ia derrubar bem mais esse pessoal 
que, segundo ele, queria atrapalhar a estrada. Dá até vontade de dar 
um murro num homem desses429.  

 

A indignação manifestada pelo professor em seu relato sobre o que ouvia 

constantemente da parte de um agricultor, mostra situações de conflitos e de 

preconceitos contra os índios vistos como obstáculos ao “progresso” da região.430 

Além das memórias expressas oralmente, os livros são um instrumento importante 

                                                                                                                                      
Mato Grosso, os pareci, em 2009, segundo reportagem de O Globo, teriam sido autorizados pela 
FUNAI a cobrarem pedágio na rodovia. Sobre o pedágio dos pareci, no Mato Grosso, ver O GLOBO. 
Pedágio cobrado por índios em rodovia do Mato Grosso é tão caro quanto em SP. Disponível em 
http://oglobo.globo.com/pais/pedagio-cobrado-por-indios-em-rodovia-do-mato-grosso-tao-caro-
quanto-em-sp-3140694#ixzz1tcp8Icq6 Acessado em 01 de maio de 2012. Em relação a prisão de índios 
tupinambá por cobrança de pedágio, na Bahia, consultar R7 NOTÏCIAS. Índios são presos por 
cobrança ilegal de pedágio na BA. Disponível em http://noticias.r7.com/cidades/noticias/indios-sao-
presos-por-cobranca-ilegal-de-pedagio-na-ba-20110406.html. Acessado em 01.05.12. 
428 Embora tenha ouvido relatos sobre o assunto, uma pesquisa sobre estas populações demandaria ir a 
campo nas aldeias, entrevistar lideranças e outros indígenas, bem como funcionários antigos dos postos 
da FUNAI. Deste modo, um estudo mais detalhado sobre esta temática deveria ser propriamente sobre 
ela, dada a especificidade desta realidade. 
429 Entrevista realizada pelo autor, em Altamira, em 07 de janeiro de 2010. 
430 Uma noção de progresso e de obstáculo que retornam, como uma recorrência, em embates sobre a 
construção da hidrelétrica de Belo Monte, próximo ao município de Altamira, no Xingu. Como já 
escrevi na introdução, resido em Altamira, desde 2003, o que me permitiu acompanhar de perto os 
debates e conflitos, no desenrolar do projeto de construção da hidrelétrica de Belo Monte. Em 
diferentes momentos, desde o final da década de 1970, o projeto de uma grande hidrelétrica no rio 
Xingu, enfrentou controvérsias, tendo entre seus principais opositores as populações nativas, sobretudo 
indígenas. Nos últimos anos, o governo de Luís Inácio Lula da Silva envidou esforços para 
efetivamente construir a hidrelétrica, o que foi iniciado em 2011, no governo de Dilma Roussef. 
Algumas reportagens, como de O Globo, tem apontado a hidrelétrica de Belo Monte, como uma 
solução energética para o país e de geração de riquezas para o Xingu, sem destacar algumas 
problemáticas a este respeito, como a indígena. Consultar O GLOBO. Belo Monte é indispensável. 
Editorial. Disponível em http://oglobo.globo.com/opiniao/mat/2010/04/20/belo-monte-indispensavel-
916391626.asp. Publicado no jornal escrito em 20 de abril de 2010. Acessado em 21.04.2010. 
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para a reflexão sobre a construção e a ocupação da rodovia pois, apesar de em sua 

maioria haverem sido escritos em períodos posteriores, sobretudo na segunda metade 

da década de 1970, manifestam as vozes de alguns protagonistas do empreendimento. 

Há livros de memórias de engenheiros, operários e migrantes que vivenciaram a 

década de 1970 na Transamazônica e se expressam através de ensaios e obras 

literárias, os quais fornecem elementos para a reconstrução do cotidiano da rodovia. 

Estes livros permitem também refletir sobre as visões de sujeitos que lá estiveram e 

que encontraram na escrita uma forma de expressão de suas experiências. 

Nesse sentido, a obra de literatura-memorialista A ponte sobre o Tuerê,431 

escrita por John Coningham Netto, encarregado de construção de pontes ao longo 

Transamazônica, constrói reflexões e emite diversas opiniões, através de seu alter-ego 

protagonista, o motorista Jari Carreiro, sobre o cotidiano das obras da rodovia, 

incluindo os mais diversos temas. Ao descrever uma situação de encontro entre 

operários e  indígenas, fornece elementos para refletir sobre as indicações oficiais em 

relação aos indígenas, presentes na região: 

 

Daí, um dia, enquanto os agrimensores estavam trabalhando, 
alguém deu o alarme: índios! Todo mundo sentiu um tremor... A 
ordem da FUNAI era tratar bem os nativos e só reagir em caso de 
ataque. Logo o susto passou, quando correu a notícia de que os 
selvagens vinham em paz, visto que traziam suas mulheres e 
crianças. Mais exatamente seu propósito era negociar, pois 
carregavam, para barganha, fieiras de jabutis, vivos presos a 
varapaus por cordas passadas por  buracos feitos nas carapaças. 
Um índio aproximou-se de um peão que estava fumando, 
delicadamente removeu-lhe o cigarro da boca, e em troca passou-
lhe o jabuti. Feita a transação, pôs-se a fumar o cigarro, satisfeito. 
Outro aproximou-se de um dos agrimensores, colocou-lhe um jabuti 
nas mãos, e saiu andando com seu teodolito – um instrumento de 
precisão que valia milhares de dólares.432 

 

Foi proposto, no quadro descrito acima, presente também em depoimentos e 

na imprensa, um sistema de trocas, segundo as lógicas culturais dos Parakanã, entre 

animais e peças de artesanato por cigarros e instrumentos de engenharia. Esta 

                                                
431 CONINGHAM NETO, John. A ponte sobre o Tuerê: drama na abertura da Transamazônica. 
Campinas: Komedi, 2000 
432 Idem. p.24. 
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proposta de troca tornou, tal como propõe Levi-Strauss,433 em sua teoria da aliança, 

tênue a linha que separa a amizade da inimizade e a aliança do conflito, pois é 

entendida de forma diversa pelos envolvidos, uma vez que se deparam com uma 

situação até então inusitada, marcada por um encontro intercultural.  

Alguns operários (que não quiseram gravar entrevista, mas apenas falar sobre 

o tema) que atuaram na construção da estrada entre as regiões sudeste e oeste do Pará 

relatam muitos casos semelhantes ao da citação acima, inclusive com destaque para as 

trocas efetuadas por Parakanã. 434  Eles afirmam também que o INCRA, a FUNAI e as 

empreiteiras faziam reuniões periódicas com as equipes de construção e que a ordem 

repassada era de não molestar os indígenas, mesmo quando estes fossem 

aparentemente agressivos no contato. A repórter enviada especial da Folha de São 

Paulo, Regina Barreiros, também ouviu diversos relatos de operários sobre 

hostilidades e trocas forçadas entre eles e os Parakanã e também sobre aldeias 

Assurini, encontradas pelos sertanistas: 

 

Além do mais tem sido constante nesse trecho os ataques dos 
índios, da tribo dos “Paracanãs”. Na primeira semana de abril houve 
o primeiro ataque, e mais oito até a semana passada. As equipes 
localizaram também aldeamentos recém-abandonados pela 
aproximação do homem. A 70 km de Belo Monte, perto do rio 
Anapu,  foi encontrada um aldeia vazia dos Assurinis.435 

 

No cotidiano das obras, segundo operários, o medo de indígenas era presente 

até porque estes acampamentos eram espaços vulneráveis a intervenção externa 

devido a seu isolamento na floresta, pois chegavam a passar meses no canteiro de 

obras. O trabalho era intercalado por períodos mais curtos, nos quais lhes era 

permitido viajar para visitar suas famílias, em seus lugares de origem e que era 

aproveitado principalmente pelos oriundos de áreas próximas, devido as menores 

distâncias que percorriam. Entre risos motivados pela reconstrução de algumas cenas 

em suas memórias, afirmavam que aproveitavam as folgas para ir a Belém e ver jogos 

                                                
433 Sobre o tema, consultar LÈVI-STRAUSS, Claude. As estruturas elementares do parentesco. 
Petrópolis: Vozes, 2009. 
434 Anotações do Diário de campo do autor, em 15.02.2010.  
435 BARREIROS, Regina. Transamazônica: 1o trecho em setembro. São Paulo, Folha de São Paulo, 09 
de julho de 1970. Obtido junto ao Banco de Dados Folha de São Paulo. 
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de futebol do Remo e Paysandu.436 Enquanto outros preferiam ir para festas e, 

sobretudo os casados, permaneciam nas casas de seus familiares, em suas cidades de 

origem.  

A seleção de trabalhadores, descrita na imprensa e corroborada nos 

depoimentos dos operários, envolvia alguns critérios relacionados à experiência e à 

resistência física devido aos desafios que deveriam enfrentar na região e havia 

algumas dificuldades logísticas com as quais precisavam lidar durante os trabalhos. 

Esta questão foi descrita com uma considerável riqueza de detalhes pela jornalista 

Regina Barreiros: 

 

A distância entre as equipes dos subempreiteiros e dos 
acampamentos criou um tipo pitoresco de trabalhador, a que os 
mateiros437 chamam de “positivo” ou “mensageiro”. Este homem 
percorre muitas vezes 30 quilômetros dentro da mata e três dias, e 
cumprida a missão retorna praticamente sem descansar. 
Os trabalhadores para as equipes da firma construtora são 
geralmente selecionados por seus antecedentes profissionais, com 
um mínimo de especialização, além de experiência anterior. 
Ganham salário de 240 cruzeiros por mês, após um  período de 
treinamento. Os trabalhadores braçais ganham o salário mínimo, os 
técnicos (mecânicos, topógrafos) cerce de 2 mil e 500 cruzeiros. Os 
mateiros têm trabalho variável e, segundo a empreiteira, são 
desobrigados das etapas burocráticas.438  

 

Houve ainda a proposta de se utilizar como mão-de-obra complementar os 

presidiários que possuíssem especialização em mecânica, carpintaria, entre outras 

áreas, os quais receberiam salários por seu trabalho que seriam posteriormente 

repassados à suas famílias, para lhes garantir a sobrevivência durante o 

encarceramento daqueles. O governo afirmava que assim se poderia evitar a carência 

de trabalhadores nas obras. Esta proposta, no entanto, não chegou a ser posta em 

prática.439  

                                                
436 Remo e Paysandu são os dois principais clubes de futebol do Estado do Pará e que detém as duas 
maiores torcidas, havendo grande rivalidade entre ambas.  
437 Os mateiros são as pessoas nativas da região, conhecedoras, por sua experiência, da floresta, que são 
contratadas como guias e no apoio a problemas cotidianos das equipes, envolvendo caça, pesca, saúde, 
incluindo o contato com indígenas. 
438 BARREIROS, Regina. Op cit. 
439  FOLHA DE SÃO PAULO. Dom Alberto Ramos: “O Norte vibra com a construção da 
Transamazônica”. São Paulo, 15 de outubro de 1970. Obtido junto ao Banco de Dados Folha de São 
Paulo. 
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No acampamento haviam momentos de sociabilidade, baseados em 

churrascos feitos com carne bovina e/ou com de alguma carne de animais selvagens 

caçados nos arredores, em meio a jogos de futebol, aos domingos. As bebidas 

alcoólicas não eram oficialmente permitidas, nem a entrada de mulheres estranhas ao 

acampamento, exceção feita às trabalhadoras contratadas. Alguns operários e 

engenheiros, contudo, riram ao comentar que “davam um jeito” de burlar estas 

normas, da proibição de bebidas e mulheres, e um outro fator que “facilitava” era o 

fato de, no entorno de alguns acampamentos terem surgido entrepostos comerciais, 

com cabarés, pequenos comércios e bares. Coningham Netto corrobora com os relatos 

dos operários: 

 

Em cada canteiro de obras nós primeiro montamos o acampamento, 
consistindo basicamente de três ranchos: o dormitório, onde a 
peonada amarra suas redes, a cozinha e o almoxarifado, onde são 
guardadas as ferramentas, os mantimentos e o cimento, onde dorme 
somente o apontador e eu [Jari Carreiro, motorista e encarregado], 
quando estou no acampamento, tudo de pau a pique, cortado no 
local e coberto de folhas de palmeira babaçu. 
Os nossos subempreiteiros, os lavradores de madeira – que extraem 
da mata próxima as peças pras pontes exceto os pranchões serrados 
do tabuleiro – e os caçadores e pescadores que mantém os 
acampamentos supridos de carne, constroem seus próprios barracos 
nas proximidades, e alguns deles têm mulheres. 
...vinte [pessoas vivem nos acampamentos] nos canteiros das pontes 
menores mas de cem, às vezes, nas maiores. É assim: conforme 
vamos terminando as pontes pequenas em setembro, outubro, os 
homens são pagos – só pagamos quando está pronta a ponte – e 
então os levamos de caminhão pra Marabá, dando-lhes 15 dias de 
folga. De lá, os que têm família tomam o ônibus pra Carolina ou 
Imperatriz no Maranhão – de onde vêm a maioria deles – e os que 
não têm, ou cujo pessoal mora longe demais em estados como o 
Ceará, por exemplo, gastam seu dinheiro em Marabá, geralmente na 
zona. Quando voltam – alguns precisando de tratamento médico pra 
gonorreia – são designados para ajudar a terminar as pontes 
maiores. 
Faz-se um churrasco quando estas são concluídas em dezembro -  
ou janeiro, no caso dessa do Tuerê, devido a um acidente – depois a 
maioria do pessoal é dispensado até o começo da estiagem, em 
maio.440  

 

Em meio ao cotidiano de trabalho construíam-se relações de sociabilidade 

não apenas entre os trabalhadores da obra, como também entre os pequenos e 

                                                
440 CONINGHAM NETTO, John. Op cit. p. 26-27. 
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crescentes núcleos populacionais que surgiam no entorno dos acampamentos e que 

posteriormente se tornaram em vilas e até mesmo municípios. Estas práticas de 

sociabilidade reuniam as relações internas ao acampamento e também as 

desenvolvidas nas folgas dos trabalhadores, como as idas a bares ou a bordéis, bem 

como os disputados torneios de futebol e a realização de bingos. 

As populações indígenas, mesmo vivendo na região e relacionando-se com 

operários e moradores dos núcleos populacionais, eram vistos com uma certa 

desconfiança que pode apontar duas possibilidades: os preconceitos ou a 

incompreensão da sociedade brasileira em relação às populações indígenas e/ou o 

temor de conflitos destes com o empreendimento.  

Nas diversas conversas ao longo da rodovia frequentemente se escuta o 

emprego do verbo “ocupar” para se referir a apropriação de territórios indígenas para 

a construção da rodovia, ao invés de “invadir”, porque este verbo perpassaria não uma 

prática de direito do governo e sim uma ação indevida em direção às propriedades não 

documentadas destas populações tradicionais da Amazônia.441 

Apesar de as orientações dos órgãos de governo às equipes da obra explicitar 

a não permissão de agressão física aos indígenas, havia em diferentes falas o 

entendimento de que as populações tradicionais da Amazônia seriam somente um 

entrave ao empreendimento que deveria ser simplesmente “retirado”, expulso do 

caminho. Em uma reportagem de O Estado de São Paulo,  o ministro Costa 

Cavalcanti anunciou algumas medidas implementadas para remover os indígenas, em 

parceria com a FUNAI: 

 

Para evitar problemas com os índios, o Ministro do Interior 
determinou que uma missão da Fundação Nacional do Índio 

                                                
441 A documentação coletada, infelizmente, não manifesta as vozes dos indígenas, o que forneceria 
elementos importantes para analisar a questão sobre o ponto de vista destes. Altamira é um município 
que comprovadamente possui grande número de índios residentes na zona urbana. Com base neste 
dado, o Campus de Altamira da UFPA, após longos debates entre pesquisadores e lideranças, iniciou, 
em 2010, um Curso de Licenciatura Plena e Bacharelado em Etnodesenvolvimento, destinado a 
formação de indígenas, o que possibilita conhecer indivíduos de várias etnias. Mas, como foi 
problematizado em nota anterior, apesar de se conhecer, inclusive lideranças indígenas e a posição de 
muitos em relação à Transamazônica, uma pesquisa com entrevistas juntos a eles teria de se tornar o 
tema central, dada a complexidade e especificidade destas populações que deveriam, inclusive, ser 
visitadas em suas aldeias, para que se pudesse conhecer a posição de líderes e não líderes de diferentes 
povos. 
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acompanhe sempre as turmas de trabalho, nas diferentes frentes, 
para promover, se necessário, trabalhos de pacificação.  
O ministro Costa Cavalcanti já decidiu também que nas terras por 
onde a estrada passará, longe dos núcleos habitacionais, os índios 
serão beneficiados com idênticos programas de assistência. 
No que diz respeito a terras de propriedade dos índios, que serão 
cortadas pelo traçado da Transamazônica, a decisão do ministro 
Costa Cavalcanti é no sentido de mudança dessas tribos para outras 
regiões mais adequadas à sobrevivência e nas quais contarão com 
ampla ajuda oficial. 442 

 

Essa prática de afastar ou retirar para que se pudesse dar prosseguimento à 

obra e abrir espaço para a instalação dos novos moradores, evitando agressões físicas, 

outorgava, na prática, aos trabalhadores da obra, o julgamento sobre como viabilizar o 

“afastamento” dos indígenas e até que ponto se poderia evitar o uso da violência 

física.  Mesmo porque, nem sempre eles estavam acompanhados dos sertanistas e 

outros agentes da FUNAI que iriam “pacificar” esses povos para removê-los do 

caminho. 

Tanto nos depoimentos obtidos ao longo da rodovia quanto no texto de 

Coningham Netto é enfatizado que se poderia usar a força física contra os indígenas 

somente em último caso, demonstrando que, ainda que não fosse recomendada, a 

agressão física estava facultada em relação a estas populações quando houvesse 

“justificativa” para tal, o que abre uma possibilidade de uso. Esta possibilidade de uso 

da agressão física, permitindo aos operários reagir aos indígenas “somente em caso de 

ataque destes”, abre um precedente perigoso para o uso da violência física. Devido as 

especificidades destas populações e as marcantes diferenças de significados entre as 

práticas sociais destes e dos operários poderia ocorrer o desencadeamento de 

violência física. Até mesmo em uma ação aparentemente simples, como na citada 

troca comercial efetuada por indivíduos do povo Parakanã havia tensão por possíveis 

reações de operários, dada a incompreensão e os preconceitos envolvidos. 

Neste cenário, diversos agricultores e também postulantes ao emprego de 

operários partiram para a rodovia como Paulo, morador de Aguiarnópolis-TO, onde se 

localiza o marco inicial da construção da rodovia. Ele afirma que partiu em 1970 de 

Floriano-MA para Estreito logo que soube da obra, pois buscava uma alternativa às 

                                                
442 FOLHA DE SÃO PAULO. Transamazônica entra em etapa decisiva. São Paulo, 05 de agosto de 
1970. Obtido junto ao Banco de Dados Folha de São Paulo. 
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dificuldades de sobrevivência em seu lugar de origem, e logo foi empregado como 

operário: 

 

É uma grande satisfação, ver a estradona e que nós trabalhemo, mas 
deu tudo certo, enfrentamo índio (só na conversa porque num teve 
briga, conflito direto com eles aqui), lutemo com os bicho e fizemo. 
Era muito bom o canteiro, as amizade, os trabalho, as saída (risos) e 
nunca mais fui embora, aqui é muito bom, aqui onde o senhor tá 
vendo é tranquilo, eu ajudei a fazer tudo isso, daqui até Marabá, no 
meio do mato.443 

 

A sociabilidade e as adversidades como elementos que, para eles, valoriza 

mais a “conquista da Amazônia” é frequente nas falas dos trabalhadores que 

acreditam ter participado de um momento importante para o país. Ao defender a 

importância do uso de depoimentos orais em trabalhos de História, François, 

argumenta que não se restringem a uma técnica complementar aos trabalhos, na 

obtenção de documentos, mas a uma possibilidade de proceder de baixo para cima nas 

pesquisas, ouvindo os protagonistas dos acontecimentos.444 Para esta autora, a história 

oral é muito mais que uma técnica ou um “requinte metodológico”, mas um elemento 

que permite 

 

a relativização da política: na lembrança da pessoas entrevistadas 
(inclusive entre os militantes políticos) as determinantes essenciais 
são a faixa etária, o sexo, a crença religiosa, o bairro ou a 
profissão...445 

 

Os elementos ressaltados por François se destacam entre nossos 

entrevistados, pois eles demonstravam muito mais prazer em descrever o cotidiano do 

acampamento, as saídas noturnas nas folgas do trabalho e como sua família se 

desenvolveu e cresceu na região, do que em falar sobre as implicações políticas do 

empreendimento. Eles possuíam reflexões geralmente favoráveis ao regime 

autoritário do período, mas preferem e demonstram sentir mais prazer em descrever as 

                                                
443 Entrevista realizada pelo autor, em Aguiarnópolis-TO, em 15 de fevereiro de 2010. 
444 FRANÇOIS, Etienne. A fecundidade da história oral. In: FERREIRA, Marieta de Moraes & 
AMADO, Janaína. Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 
445 Idem. p.8. 
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festas, os jogos de futebol, os encontros com indígenas, os namoros e as amizades, o 

que possibilitou conhecer um pouco mais do universo das obras sob outro ângulo. 

O cotidiano das obras, contudo, não era marcado somente por festas, 

contatos interculturais, partidas de futebol e trabalho, pois ocorreram também 

acidentes que ocasionaram sérios problemas ao desenvolvimento das obras, levando 

alguns trabalhadores a óbito, como se pode observar na reportagem de Regina 

Barreiros, da Folha de São Paulo: 

 

A derrubada trouxe problemas sérios para os construtores. Quatro 
homens morreram em acidentes nos primeiros meses, a partir de 
setembro. As árvores são muito próximas e ligadas entre si por 
cipós. A mata é fechada. Quando se abate uma árvore, outras ficam 
abaladas e muitas vezes provocam acidentes.446 

 

Os relatos sobre acidentes e trabalhadores mortos aparecem com uma 

relativa frequência no cotidiano das notícias na imprensa, sobre a obra mas, 

possivelmente, não tanto quanto de fato ocorria. Logo após a célebre inauguração da 

estrada por Médici, em outubro de 1970, a Folha de São Paulo noticiou o que 

intitulou “Primeiro desastre”, nas obras: 

 

BELEM (do correspondente) – o primeiro desastre na construção da 
Transamazônica ocorreu no trecho de Altamira. Dois caminhões, 
conduzindo trabalhadores, chocaram-se violentamente, em 
consequência, ao que tudo indica, da densa poeira. Quatro operários 
morreram. Pertenciam às turmas de trabalho da empresa Mendes 
Júnior.447 

 

Enquanto os trabalhadores viviam em seu universo particular nos 

acampamentos, convivendo com as alegrias de suas práticas de sociabilidade e com as 

incertezas e temores, frente às tragédias que ceifaram as vidas de alguns colegas de 

trabalho. É necessário destacar, por outro lado, que os entrevistados relatam não terem 

sofrido ou observado acidentes nos canteiros em que trabalhavam, o que pode ser 

atribuído a uma coincidência, por não conseguir encontrar os que houvessem 

                                                
446 BARREIROS, Regina. Op cit. 
447 FOLHA DE SÃO PAULO. Primeiro desastre. São Paulo, 28 de outubro de 1970. Obtido junto ao 
Banco de Dados Folha de São Paulo. 
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vivenciado tais experiências ou pela falta de interesse destes em falar a respeito do 

assunto. 

 

2.2. O chamado para um dever patriótico  

 

Pesquisando no Arquivo Nacional encontramos cerca de 16 pequenos filmes 

de propaganda, entre 20 segundos e 2 minutos, elaborados pela Agência Nacional, 

com imagens marcantes das obras e músicas de fundo para emocionar o espectador.448 

Há nestes filmes uma ênfase em mostrar que o deslocamento para colonizar a região 

era um dever patriótico dos brasileiros e, nesse sentido, eram mostradas as vantagens 

da Transamazônica para criar expectativas positivas em relação aos núcleos de 

colonização.  

O filme de propaganda veiculado em 1971, Você constrói o Brasil?, possui 

frases marcantes como “Missão patriótica da Transamazônica de conquistar a 

Amazônia” e “Transamazônica vencerá a maior floresta tropical do mundo”, com 

cenas da selva ao fundo e os brasileiros atendendo ao chamado para a nova terra, ao 

mesmo tempo em que Médici inaugurava trechos da rodovia. Em outro filme de 

propaganda, Transamazônica – visita de Médici à Altamira inaugurando obras em 

1970, se afirma que a “Amazônia era um vazio demográfico só comparável ao das 

regiões polares”. Em outro de 1971, Transamazônica – o caminho do homem destaca-

se que “a revolução chega ao homem, cada árvore que tomba é o início de uma nova 

história, uma nova Amazônia”. 

Há ainda nos filmes de propaganda depoimentos de migrantes, como em  

Transamazônica – km 93, no qual Sebastião Malaquias da Silva, morador deste trecho 

da estrada, próximo de onde atualmente se localiza Uruará, demonstrava a felicidade 

com a propriedade rural que havia recebido do governo. Em outra propaganda oficial, 

Você constrói o Brasil?, há a afirmação do narrador de que os brasileiros estão 

atendendo ao desafio porque com este empreendimento se “vencerá a maior floresta 

tropical do mundo”. 

                                                
448 Estas propagandas disponíveis no AN, foram veiculadas no início da década de 1970 em diversas 
emissoras de televisão, como TV Excelsior, Globo e Record. 
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A documentação analisada ao longo deste trabalho reforça a importância da 

estrada e como era exaltada na década de 1970, como em anúncios publicitários 

encontrados no youtube  sobre o fusca, como desbravador da Transamazônica449 ou da 

Ultragaz450 como uma empresa que acredita no Brasil, por isso já estava na estrada. 

Há ainda anúncios publicitários veiculados em jornais e revistas, por empresas como 

Rhodia, Volkswagen e Mercedes Benz, dentre muitas outras, exaltando a iniciativa e 

utilizando sua atuação na estrada de diferentes maneiras como forma de convencer a 

população a adquirir seus produtos, associando sua marca a estrada símbolo do Brasil 

que triunfava. Os filmes de propagandas oficiais convocavam a população a migrar 

para a Transamazônica e mostravam o bom andamento das obras e as visitas de 

Médici e alguns ministros. Já os anúncios publicitários de empresas privadas, 

veiculados em revistas e jornais, destacavam a participação destas em uma obra que 

consideravam importante para o país. 

As mensagens das propagandas oficiais veiculadas nas principais emissoras 

de televisão, possuíam imagens de agrovilas crescendo no meio da selva, famílias 

inteiras com “crianças sadias e felizes”, postos de saúde, hospitais, profissionais de 

saúde, igrejas, escolas, campos cultivados, armazéns recebendo os produtos e frases 

marcantes ditas pelo narrador. Sobretudo Médici e Andreazza são mostrados com 

frequência nas propagandas inaugurando obras e conversando atenciosamente com a 

população. 

As propagandas faziam com frequência uma “convocação” desafiadora ao 

povo brasileiro para que as famílias decidissem se cadastrar junto ao INCRA ou às 

prefeituras e se incumbissem da missão de ocupar e tomar posse para o Brasil da 

maior e mais rica floresta tropical do mundo. Benedita,451 agricultora, natural do Rio 

de Janeiro, residente na zona rural do município de Vitória do Xingu, onde fica 

localizado o principal porto, próximo a Altamira, narrou em descontraída entrevista, 

em meio a um lanche no quintal de sua residência, que sua família se deslocou para a 

                                                
449 Na propaganda, da Volkswagen há um fusca viajando pela Transamazônica e descrito como o 
desbravador da rodovia. VOLKSWAGEN. Um fusca na Transamazônica. Disponível em 
www.youtube.com/watch?v=jCpKlvRazL. Acessado em 15.12.2009. 
450 O documentário independente, produzido em Nova Iorque por Chaim Litewski problematiza a vida 
e atuação política de Henning Boilesen, então presidente do grupo Ulbra, que tinha como uma de suas 
principais empresas a Ultragaz, como suspeita de financiar a repressão, inclusive cedendo veículos 
desta empresa para investigação e perseguição aos esquerdistas. Sobre o tema, ver também Figura 16. 
Ultragaz na Transamazônica, no I Caderno de Imagens.  
451 Entrevista realizada pelo autor, em Vitória do Xingu, em 12 de março de 2008. 
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região movida pelas propagandas governamentais. Ela afirmou que sua família ficou 

cheia de esperanças com as imagens das obras implementadas e do projeto da estrada, 

convocando os brasileiros a conquistar a Amazônia num dever patriótico. 

Entre o sonho e as esperanças quando do deslocamento, confrontados com as 

realidades com que se concretizavam, havia diferenças não apenas nos deslocados 

migrantes como também entre os nativos da região. Não foram somente os migrantes 

cultivaram sonhos, esperanças e preocupações com o deslocamento, pois estes 

sentimentos também afetaram as populações locais, que observavam o 

desenvolvimento das obras e a chegada de “estranhos”. 

Para transpor populações seria necessário além da estrada central, uma série 

de investimentos em áreas relacionadas a agricultura para que pudesse o 

empreendimento ser incluído com sucesso no I Plano Nacional de Desenvolvimento 

(PND), integrando populações fora do mercado à categoria de consumidores. Desta 

forma, se acreditaria ser possível viabilizar a circulação de capitais e a maior 

produção agrícola, no sentido de viabilizar o abastecimento interno. 

O governo elaborava propagandas, projetos de colonização e planos de 

integração da Amazônia, mas depositava em nordestinos e sulistas a tarefa de tornar o 

empreendimento viável, pois se estes não atendessem aos apelos, todas as obras e 

políticas elaborados estariam fadados ao completo fracasso. Assim, apesar de muitas 

vezes serem tratados como uma parte pequena do programa, os migrantes eram o 

epicentro e, por isso, foram utilizadas várias formas, por parte de órgãos oficiais, para 

conquistá-los. 

 Como o deslocamento de populações atingidas pela seca ou oprimidas pela 

falta de recursos e de terras, estava nas mãos dos próprios possíveis colonos, a decisão 

era sempre acompanhada de receios e exigia um processo de diálogo com os 

familiares. Abandonar seus lugares de origem e suas terras, ainda que estas 

geralmente não lhes pertencessem, era uma decisão importante em suas vidas. Em 

seus lugares de origem, os candidatos a migrar plantavam, ainda que geralmente em 

terras alheias, e se sociabilizavam com amigos e parentes. 
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Alguns migrantes, como Paulo452 e Carlos,453 partiram por conta própria para 

a rodovia, fazendo surgir uma nova categoria no processo de ocupação da região, que 

ficou conhecida como colonização espontânea, pois não foram levados pelo governo. 

Carlos narrou as diversas etapas em que sua família se transferiu de outra cidade do 

Pará para a Transamazônica: 

 

A vinda de nossa família foi por etapas, o pai no final de 1971 e, em 
junho de 1972, ele voltou para Vitória do Xingu, com o filho mais 
velho. Em 1973 veio a família, só quem ficou lá fui eu. Em 1972 
vim rápido e em 1974 parei aí em Vitória mas, para ficar mesmo, 
cheguei em 1976. Meu pai veio atrás da propaganda oficial do 
governo sobre o apoio para trabalhar na Transamazônica. Os que 
vieram que não eram do Nordeste não sabiam que não teriam apoio 
do governo, porque a colonização era dirigida.454 

 

Este deslocamento, conhecido como colonização espontânea, não contava 

com o apoio do governo, o que o diferencia significativamente da colonização 

dirigida realizada através do INCRA. Como a família de Carlos era natural do Pará 

não poderia, segundo as resoluções do governo, contar com o apoio oficial para 

deslocamento e instalação, pois este era restrito às famílias selecionadas pelo INCRA 

nas regiões nordeste e sul do país.  

Assim, o desafio, tanto de Carlos quando de Paulo, também ribeirinho, e que 

migrou de outra cidade do Maranhão para Estreito, foi uma iniciativa de suas próprias 

famílias que sem qualquer tipo de apoio partiam para algum município da 

Transamazônica e de lá tentavam obter um emprego no canteiro de obras. Além do 

emprego como operários, buscavam ocupar uma propriedade rural, na esperança de 

esta vir a ser demarcada e titulada posteriormente pelo INCRA. A experiência de 

Lúcia traz dados importantes sobre os desafios vivenciados por famílias que se 

deslocaram de outras cidades dos próprios estados onde se construía a rodovia para 

tentar melhorar suas condições sociais e econômicas ao longo da Transamazônica. Ela 

que se auto-define como ribeirinha afirma que partiu de Carolina-MA para Estreito, 

por conta própria, motivada pelas propagandas, para obter terra e emprego: 

                                                
452 Entrevista realizada pelo autor, com Paulo, vigia de uma escola municipal, em Aguiarnópolis-TO, 
em 15 de fevereiro de 2010. 
453 Entrevista realizada pelo autor, em Altamira, em 07 de janeiro de 2010. 
454 Idem. 
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Vim a pé e de jumentinho para primeira rua na beira do rio com 
dois filhos cunhado, irmã, aqui não tinha morador nenhum455. Aqui 
chamavam Estreito em todo lugar, depois que emancipou virou 
Aguiarnópolis, só tinha morador na primeira rua na beira do rio, 
para cá era só mato.456 

 

Os movimentos de migrantes que se deslocaram por conta própria para a 

Transamazônica cria o paradoxo que permite reflexões sobre os efeitos da 

propaganda. Apesar de o programa de colonização oficial ter como foco os 

nordestinos e sulistas, as propagandas convocavam os brasileiros a ocupar as terras 

daquela região e mostravam uma série de benfeitorias realizadas pelo governo em 

favor dos  migrantes.  

Lúcia, Carlos e Paulo, ribeirinhos, entre tantos outros, se constituíram em 

uma espécie de efeito colateral das propagandas pois, seduzidos e conquistados por 

elas, atenderam ao chamado na expectativa de melhoria nas suas próprias condições 

de vida e de também atender a um dever patriótico. Eles alegam que não possuíam 

terras para plantar ou empregos e como o governo oferecia terras, sementes, seis 

meses de salário mínimo para instalação da família e a compra da produção, eles 

partiram por diferentes meios de transporte. Essas pessoas se deslocaram 

espontaneamente, na busca por terras para suas famílias e reconhecimento público 

para seus movimentos migratórios. Ao fazer uma reflexão sobre as experiências e 

motivações dos migrantes, incluindo a de sua própria família, o jornalista Geraldo 

Hasse acredita que: 

 

...o que mobiliza os migrantes de todas as latitudes é o desejo de 
livrar-se dos grilhões da pobreza, da fome e da miséria. Há também 
fome cultural e sede de reconhecimento no movimento de muitos 
migrantes, mas sua motivação fundamental é a necessidade de 
estabelecer novos padrões de sobrevivência econômica. Por isso a 

                                                
455 Ela se refere ao local onde foi construído o marco inicial de construção da Transamazônica, onde 
antes era área de abrangência do município de Estreito, na então fronteira entre os estados do 
Maranhão e Goiás, antes da criação do Tocantins. Neste local que como ela mesma descreve, não havia 
nenhum morador, se desenvolveu um núcleo populacional que foi posteriormente emancipado como 
município: Aguiarnópolis-TO.  
456  Ela já era viúva quando decidiu migrar para Estreito. Entrevista realizada pelo autor, em 
Aguiarnópolis, em 15 de fevereiro de 2010. 
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aspiração inicial de quase todo migrante é conquistar um pedaço de 
terra.457 

  

Segundo suas próprias falas e trajetórias, os migrantes espontâneos partiam a 

pé, de barco, de ônibus, de jumento ou de bicicleta mesmo de lugares distantes, 

motivados pelo desejo de melhoria econômica e pelo reconhecimento e apoio do 

governo, com a extensão dos benefícios da colonização a eles. 

Outro movimento ocorreu paralelamente a este: o de pessoas que foram 

conduzidas pelo governo de forma oficial, do nordeste e sul do país, selecionadas pelo 

INCRA, através das prefeituras, para ocupar e vencer a floresta. Segundo Gertrudes, 

sua família estava sem expectativas em seu lugar de origem, Juazeiro, na Bahia, 

quando viram as propagandas e as pessoas comentando em sua cidade que aquela era 

a oportunidade de suas vidas e que deveriam “agarrar” rapidamente.458 Rapidamente 

procuraram o INCRA e foram selecionados para entrevistas, nas quais eram 

perguntados sobre suas condições de saúde, se tinham suas carteiras de vacinação 

atualizadas, sobre sua renda e se possuíam alguma propriedade rural e se a família os 

acompanharia. Quando selecionados deveriam se apresentar para viajar sem saber 

claramente para onde: 

 

Nós fumo transportado de ônibus até a capital, fiquemo uns dias lá 
num hotel, coisas de rico mesmo (risos), com tudo do bom e do 
melhor, era um sonho e sempre comentavam sobre as terras e o 
arroz que crescia enorme, o maior do mundo era o da Transa. 
Depois fumo de avião para Altamira e levaram a gente de carro lá 
para o 40.459 Nós paramo seis meses no 40, eu tava esperando um 
menina, mãe desse aqui. O pessoal plantava na beira da estrada 
porque não tinha nada ainda. Plantava um pouquinho de feijão, 
milho, arroz, só para comer. O governo deu seis meses de salário, 
quando chegou a época de ir para o lote era ruim demais.460 

 

Experiência semelhante é a da agricultora e professora Maria, cearense, 

residente em Medicilândia, escolhida para migrar junto com sua família e que 
                                                
457 HASSE, Geraldo. “Meus caros pais”. Uma trajetória migrante. In: CUNHA, Maria Jandyra 
Cavalcanti et al. Migração e identidade: olhares sobre o tema. São Paulo: Centauro, 2007. p.77-78. 
458 Entrevista realizada em Uruará, pelo autor, em 11 de janeiro de 2010. 
459 O quarenta é como denominam uma agrovila, situada no quilômetro quarenta da rodovia, seguindo 
contagem a partir de Altamira. Esta agrovila é localizada a cerca de cinco quilômetros de onde 
atualmente está localizado o município de Brasil Novo. 
460 Entrevista realizada em Uruará, pelo autor, em 11 de janeiro de 2010. 
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enfrentou dificuldades na chegada, “experimentemo o luxo no hotel em Fortaleza, 

tanto que gastamo demais” e a sensação diferente de chegar a Amazônia, onde “tudo 

era diferente, os mato grande, o bicho, medo de índio, de mosquito, abrir mato para 

trabalhar”.461 

Sobre suas experiências na chegada à Transamazônica será tratado no 

próximo subtítulo deste capítulo, entretanto, cabe refletir sobre as diferenças no 

processo de deslocamento da colonização espontânea e da dirigida. A espontânea se 

constitui em um efeito colateral do mesmo processo de propaganda oficial, enquanto a 

dirigida experimentou uma série de benefícios e de instrumentos de sedução até sua 

chegada à rodovia.  

Os migrantes da colonização dirigida, segundo eles mesmos e agentes do 

governo recebiam transporte para a rodovia e seis meses de salário a fundo perdido, 

bem como terra e sementes a título de empréstimo do Banco da Amazônia (BASA), 

para pagar em até vinte anos. Já os migrantes da colonização espontânea tiveram de 

lutar por anos para que pudessem ser ouvidos e alguns tivessem suas terras 

demarcadas pelo INCRA para virem a receber títulos das mesmas. Os números de 

migrantes da colonização espontânea são contraditórios e imprecisos, pois alguns 

afirmam terem sido aproximadamente seis mil famílias, outros dez mil,462 entretanto, 

em relação à colonização espontânea não há estatísticas, devido as dificuldades 

referentes ao volume de pessoas em uma região muito grande. 

Havia sido aberto um caminho entre o nordeste e o sul do país e outras sub-

regiões da Amazônia para a colonização da Transamazônica que o governo teria 

dificuldades em frear porque muitos sem saber que não era dirigida a eles a 

propaganda, aceitaram o convite e partiram alimentados pelo desejo de possuir um 

pedaço de terra próprio em um novo lugar para viver. Esta foi a experiência de 

Antônio que migrou com sua esposa e um filho, do Paraná para Rondônia e de lá para 

Humaitá, o qual afirmou acreditar “que a Transamazônica é uma nova vida, já não 

importa mais quem você era e sim quem você quer ser”.463 Este homem, com cerca de 

                                                
461 Entrevista realizada pelo autor, em Medicilândia, em 10 de janeiro de 2010. 
462 Consultar ACAR-PA. Projeto Transamazônica Extensão Rural – Relatório 1o. Trimestre 1975. 
Obtido junto a Biblioteca/Arquivo da SUDAM, em Belém e BRASIL. SUDAM. Convênio 
SUDAM/FSESP – Estudo sócio-econômico do eixo da Transamazônica e da Santarém-Cuiabá. Belém, 
1974. Documento coletado junto Arquivo/Biblioteca da SUDAM, em Belém. 
463 Entrevista realizada pelo autor, em Humaitá-AM, em 19 e 20 de janeiro de 2010. 
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sessenta anos de idade, conseguiu se estabelecer e possui fazenda em Lábrea e 

comércio em Humaitá.  

Outros viveram experiências diferentes, pois a fronteira entre a realização 

pessoal, a desilusão e a tragédia é muito tênue em se tratando da gigantesca rodovia. 

Deste modo, no caminho, além dos sonhos, da sedução do governo, com o transporte 

e hotéis, haviam alguns pesadelos e desafios a serem enfrentados por aqueles que 

desejavam se estabelecer na região. 

O transporte incialmente era feito predominantemente de barco entre Belém 

e o Porto de Vitória,464 pois diminuía os custos assumidos pelo governo, entretanto as 

tragédias ainda ocorreriam em tão grande deslocamento realizado. Em julho de 1971, 

um grande naufrágio passaria a incorporar um drama a mais no processo de 

deslocamento das famílias.  O barco Anaman que transportava 71  pessoas do Paraná, 

explodiu e afundou no Estreito de Breves, na Foz do rio Amazonas, no arquipélago do 

Marajó, levando a óbito 37 pessoas, entre as quais 23 crianças. O comandante da 

embarcação descreveu o acidente à Folha de São Paulo: 

 

Moço, para ser franco, não sei o que teria causado a explosão. O 
incêndio começou na sala de máquinas, alastrando-se de tal maneira 
que foram inúteis os esforços para debelá-lo. O pânico se 
estabeleceu rapidamente e nós, da tripulação, fomos os únicos que 
não perdemos a calma. Foi uma coisa horrível, com gente 
desesperada atirando-se na água. Os tripulantes foram os últimos a 
sair do barco e, embora lutássemos para acalmar os passageiros, 
nossos esforços foram em vão, em face ao terror que se estabeleceu 
a bordo.465 

  

Muitos dos 34 sobreviventes perderam familiares no acidente, entretanto 

nenhum deles desistiu de prosseguir viagem, o que foi exaltado pelo jornal e pelo 

presidente do INCRA, José de Moura Cavalcanti, como “lição de coragem”. Um dos 

sobreviventes quando perguntado pelo presidente do INCRA se desejaria retornar ao 

                                                
464 Vitória do Xingu, emancipado como município, em 1991, era conhecido apenas como Porto de 
Vitória, por se constituir, anteriormente, em uma vila onde até hoje está localizado o porto mais 
importante da região, integrado por rodovia estadual pavimentada e em boas condições de tráfego a 
Altamira. 
465 FOLHA DE SÃO PAULO. Drama no grande rio não detém os colonizadores. São Paulo, 08 de 
julho de 1971. Obtido junto ao Banco de Dados Folha de São Paulo. 
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Paraná, teria afirmado “que seria uma injustiça fazer a gente voltar agora”.466 Esta 

trágica história que vitimou tantas pessoas nas águas do rio Amazonas se transformou 

nos depoimentos, em uma espécie de mito fundador que exalta a epopeia da 

conquista. 

O barco Anaman transportava pessoas que foram estabelecidas na agrovila 

conhecida como Quilômetro 45, onde hoje é o município de Brasil Novo e as pessoas 

deste município narram com orgulho detalhes do evento. Ao mesmo tempo sustentam 

que este episódio teria desencadeado em benefícios especiais aos sobreviventes, como 

o pronto atendimento as suas demandas por remédios ou alimentos e agilidade na 

concessão de títulos de terras. Tanto os sobreviventes deste acidente quanto os demais 

migrantes que seriam instalados no Quilômetro 45, teriam recebido na prática (pois 

não consta nos relatórios oficiais consultados) tais benefícios como uma espécie de 

compensação, ante as graves perdas e aos traumas que teriam sofrido. 

De diferentes formas e com múltiplos desafios os migrantes partiram para os 

núcleos de colonização, o que serve como um elemento a mais para realçar suas 

conquistas. Os desafios, entretanto, não acabaram com a chegada, porque ainda teriam 

de lidar com outros obstáculos para se afirmar e viver na nova região. 

 

2.3. Sonhos e pesadelos na chegada à  Transamazônica 

 

Presenciar visitas do general-presidente Médici e de seus principais ministros 

parecia inimaginável para as populações das cidades as margens da nascente rodovia 

e com a estrada se tornava em um fato corriqueiro. Também foram incorporados ao 

cotidiano destas cidades, a presença de veículos de comunicação, máquinas diversas e 

muitos trabalhadores que conduziam a obra em diferentes frentes, abrindo a floresta e 

construindo as frentes pioneiras de ocupação. O discurso do desenvolvimentismo e do 

progresso perpassava esperanças e angústias de moradores das pequenas cidades 

envolvidas no projeto, pois estariam frente a novas realidades até então desconhecidas 

em seu cotidiano e que agora deveriam vir a conhecer. 

                                                
466 Idem. 
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A chegada de migrantes trazidos pelo INCRA bem como de outros que 

espontaneamente se dirigiram atrás do sonho de ter um pedaço de chão para si 

aumentavam os receios da população local. Desde os soldados da borracha, no caso 

de Altamira,467 e em momento algum na maioria dos municípios, os habitantes destas 

cidades não viam chegar um grande número de pessoas advindas de diferentes lugares 

do país buscando ocupar a região. 

Entretanto, ver seus municípios serem “contemplados” com a inclusão na 

estrada possibilitava as populações locais sonhar com o novo, com alguma 

transformação positiva que nem saberiam dizer claramente naquele momento qual 

era. Imaginavam que deveria incluir novas frentes de trabalho e recursos financeiros, 

de forma que se tornou em reivindicação de políticos locais e mobilização da 

população a busca pela inclusão de seus municípios no traçado da estrada. 

Os municípios as margens da Transamazônica até então desconhecidos e/ou 

esquecidos no cenário nacional, agora viam a chegada de diferentes pessoas como 

suas novas realidades. Estas novas realidades mesclavam em seus universos, a alegria 

e o receio, pois ao mesmo tempo em que acreditavam nos serviços de saúde e 

educação melhores devido aos investimentos, temiam pela presença de novos 

moradores que poderiam trazer mudanças consideradas negativas para os antigos 

moradores. 468 

Enquanto isso, os migrantes se deparavam com um espaço desconhecido e 

assustador, diferente do que estavam acostumados. A partida é sempre destacada 

pelos migrantes como um momento difícil de decisão que envolve toda a família e a 

chegada se situa entre a concretização de um sonho e o medo de um pesadelo. Assim, 

se a Transamazônica é um bilhete premiado de loteria para o lavrador paranaense 

                                                
467 André Campos argumenta que nos anos 1940, devido à escassez de borracha no mundo para os 
esforços de guerra, foi montada uma operação para se obter mais matéria prima na Amazônia, o que 
levou à operação que ficou conhecida como a Batalha da Borracha. Esta “batalha”,  tinha sua base nos 
chamados soldados da borracha, homens do nordeste enviados à floresta para coletarem o látex que 
abasteceria os países aliados no esforços da Segunda Guerra, contra a Alemanha. Sobre o tema, 
consultar CAMPOS, André Luiz Vieira de. Políticas internacionais de saúde na Era Vargas – o 
Serviço Especial de Saúde Pública – 1942-1960. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006 e SOUZA, César 
Martins de. De migrantes nordestinos a seringueiros no Xingu: história, memória e literatura em “A 
batalha do Riozinho do Anfrísio”. In: SOUZA, César Martins de & CARDOZO, Alírio. Histórias do 
Xingu: fronteiras, espaços e territorialidades. Belém: EDUFPA, 2008. p.215-234.  
468 A diversidade linguística e cultural na Transamazônica é marcante, devido a presença, em grande 
número, de nordestinos e sulistas. Sobre este tema, ver Figura 17. Nordestinos na Transamazônica e 
Figura 18. Migrantes frente à floresta, no I Caderno de Imagens.  
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Emídio José da Silva469 poderia vir a ser também o oposto, o projeto de vida 

fracassado. 

Na concepção de Benchimol,470 a Amazônia vivenciara, no final do século 

XIX e início do XX, períodos de colonização por nordestinos expulsos pelas grandes 

secas naquela região que tentavam uma nova vida em outro lugar. A economia da 

borracha, no século XIX e os soldados da borracha no século XX, atraíram muitos 

nordestinos para a região e floresceram a economia no Vale dos rios Xingu, Madeira, 

entre outros, de forma que municípios como Altamira e Humaitá se tornaram cidades 

prósperas neste período.  

Depois do período da borracha, passando pela economia da caça ao gato 

maracajá, um símbolo das dificuldades econômicas, a região que veio a se tornar eixo 

central da rodovia, buscava na exploração desorganizada dos recursos naturais uma 

forma de sobrevivência. As populações urbanas locais se viam mergulhadas em seu 

cotidiano ribeirinho e enquanto alguns preferiam assim, outros, como um morador, 

natural de Altamira, com o qual conversamos durante a viagem de van entre Uruará e 

Santarém,  consideram  que “já tinha passado a hora de botar esse mato velho abaixo, 

tocar fogo, para trazer progresso”.471  

Nesse sentido, o empreendimento avançou rapidamente em diferentes 

frentes: construindo a estrada, divulgando resultados na imprensa, enfrentando 

problemas e transferindo populações do Nordeste e Sul do país para a região. Todo o 

processo passaria por dificuldades logísticas em torno da abertura de uma rodovia no 

meio da selva, em região de pequenas cidades, bem como na transferência de 

populações.  

Abrir uma rodovia, em meio a selva e transferir populações de lugares 

distantes para lá, parece tão impressionante e ao mesmo tempo tão surreal quanto a 

ideia de Brian Sweeney Fitzgerald, popularizada sob as lentes de Werner Herzog no 

                                                
469 FOLHA DE SÃO PAULO. Paulistas à procura da sorte na Transamazônica. São Paulo, 30 de 
setembro de 1972. Obtido junto ao Banco de Dados Folha de São Paulo. 
470  BENCHIMOL, Samuel. Tendências, perspectivas e mudanças na economia e na sociedade 
amazônica. Cuiabá: Universidade Federal de Mato Grosso, 1980. Disponível em 
www.amazonia.desenvolvimento.gov.br. Acessado em 20 de janeiro de 2011. 
471 Anotação do diário de campo do autor, em Altamira, em 09 de janeiro de 2011. 
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filme Fitzcarraldo,472 de arrastar um barco por dentro da floresta, para realizar uma 

ópera no coração da Amazônia. 

 Benchimol acredita que a abertura de rodovias na Amazônia, iniciada no 

governo de Juscelino Kubistchek com a Belém-Brasília, até a construção das rodovias 

Cuiabá-Santarém, Transamazônica e da “inacabada e abandonada” Perimetral Norte, 

durante a ditadura, proporcionaram o surgimento de um novo eixo dinâmico 

econômico-social, fora do Centro-Sul e que: 

 

Essa infraestrutura rompeu o isolamento da região abrindo as suas 
terras e o maciço florestal às investidas das correntes humanas que 
aqui novamente vieram “fazer a Amazônia”, como nos idos do 
século passado e no princípio do atual... 473 

 

Essa busca de fazer a Amazônia perpassava abandonar seus lugares de 

origem para reconstruir suas vidas em um espaço novo. Todavia, à medida que as 

obras avançavam, as propagandas eram veiculadas e os parentes e vizinhos que 

ficaram nos seus lugares de origem recebiam boas notícias dos que partiram, crescia o 

desejo de também seguir entre grupos cada vez maiores de pessoas, provocando o que 

Benchimol denomina de “nova avalanche nordestina”. 

A partida de um lugar para outro é parte de um processo de desenraizamento. 

Neste processo, os migrantes já não pertencem mais a seu lugar de origem e ainda não 

fazem parte do novo pois, apesar de não haver a perspectiva a curto prazo de 

regressarem a seus lugares de origem, ainda a cultivam como uma forma de 

pertencimento e construção de identidades.474  Na Transamazônica, entretanto, o 

processo migratório e do encontro entre os diferentes ocorreu de uma forma diversa 

da abordada acima, uma vez que os migrantes estavam em maior número que os 

nativos, ocasionando um acelerado processo de mútuo estranhamento.  

Um estranhamento marcado pela euforia inicial e progressivamente por 

reinvindicações de melhorias. Juvenal, comerciante e agricultor, que se orgulha de ser 

                                                
472 Sobre o tema, consultar HERZOG, Werner. Fitzcarraldo. Coleção Folha Cinema Europeu (com 
textos de Cássio Starling CARLOS e Pedro Maciel GUIMARÃES). São Paulo: Moderna, 2011. 
473 BENCHIMOL, Samuel. Op cit. p. 23. 
474 Sobre o tema, consultar 1994; HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Rio de 
Janeiro: DP&A Editora, 1999 e BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1995. 
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um dos primeiros moradores escolhidos para Brasil Novo, afirma que apesar dos 

problemas era importante saber que seriam ouvidos, visto que as autoridades estavam 

frequentemente vistoriando as obras na região e paravam para escutá-los.475 Nesse 

sentido, ele narra um episódio, com orgulho, no qual foi abraçado pelo general-

presidente Médici: 

 

O Presidente Médici me deu um abraço, junto o Cirne Lima e 
Andreazza (esses nomes e esses homens eu não esqueço nunca, 
porque são cabra bom) e perguntou como eu tava. Eu disse pra ele 
que tava muito bem, mas tava faltando escola pros meus filhos. Aí 
ele me ouviu, mandou fazer lá no 45 e me chamou pra inauguração. 
Por minha causa ele fez...476  

 

A memória se torna então um instrumento de valorização da própria 

experiência sobre os demais. A oportunidade de narrar suas trajetórias, demonstra o 

quanto os interlocutores necessitam manifestá-las, em um momento em que suas 

memórias podem desaparecer junto com eles (dois dos entrevistados, segundo notícias 

que obtive de outras pessoas, faleceram logo após as entrevistas). Juvenal se orgulha 

de, segundo ele, haver sido ouvido por Médici e de uma escola477 ter sido construída 

por um pedido pessoal seu, lamentando apenas “a região não valorizar sua história, 

por isso não param para me ouvir quase”.478  

 Tanto em suas narrativas, como nas de Gertrudes, Joana, Antônio e outros 

com os quais tive oportunidade de conversar é enfocada a dificuldade de lidar com a 

floresta, pois eles não a conheciam. Não conseguiam, portanto, em um primeiro 

momento, caçar, pescar, bem como ficavam com medo de animais peçonhentos e 

selvagens e das doenças. Havia também medo do contato com indígenas, pois se 

escutava muitas histórias sobre ataques por parte destes no passado e no presente, o 

que os levava a adotar alguns cuidados quando estavam distantes das áreas mais 

povoadas, em torno das agrovilas ou próximo às cidades.  

 A chegada às agrovilas se dava após um período de espera em 

acampamentos próximos a Altamira, Marabá, Itaituba. No Maranhão e no Amazonas 

                                                
475 Entrevista realizada pelo autor, em Altamira, em 07 de janeiro de 2010. 
476 Idem. 
477 Ver Figura 19. Escola na Agrovila, no I Caderno de Imagens. 
478 Entrevista realizada pelo autor, em Altamira, em 07 de janeiro de 2010. 
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o processo de colonização foi efetivamente desenvolvido a partir de 1974, 

ocasionando em uma ênfase maior na concessão de médias e grandes propriedades. 

Nestes estados, também foi muito forte a existência da colonização espontânea, de 

forma que não se efetivou a mesma logística desenvolvida no Pará, onde estava 

concentrado o maior trecho da rodovia. O fato de a implementação da colonização no 

Maranhão, Goiás e Amazonas, ter ocorrido em período posterior, na segunda metade 

da década de 1970, quando foram alteradas as políticas para a rodovia, se constitui em 

uma explicação mais viável para as vantagens aos novos moradores do Pará.479 

Gertrudes narrou com emoção a trajetória dos colonos, dos acampamentos 

provisórios onde eram incialmente instalados até as agrovilas, nas quais se deparavam 

com uma realidade bem diferente: 

 

No começo o pessoal plantava na beira da estrada, porque num 
tinha nada nas agrovila. Plantava feijão, arroz, milho. Quando 
chegou à época de ir para o lote foi ruim demais. A gente não tinha 
meios no início, vivia de plantar macaxeira e abóbora na beira da 
estrada. A gente andava mais de pé do que de carro e não comprava 
nada, pra num carregar de Altamira pro 40.480 Depois que abriu 
Uruará481 ficou melhor porque ficou tudo mais perto. 482 

 

Seus relatos apresentam um quadro estranho e diferente para a maioria das 

pessoas que não possuem contato com esta região, pois eles se deslocavam em 

caminhadas de mais de 40 quilômetros, carregando seus produtos para comercializá-

los e, por isso, muitos os cultivavam as margens da rodovia, muitas vezes longe das 

propriedades que receberam para facilitar seus trajetos. Um dos fatores mais citados 

por Smith 483  e também presente nas entrevistas e perceptível nas viagens 

empreendidas nas agrovilas é a distância entre estas e os lotes dos agricultores.  

                                                
479 Como veremos no próximo subtítulo, as políticas de colonização foram alteradas, a partir do II 
PND, em 1974, no governo de Geisel, passando a priorizar grandes proprietários de terras. II PND. Op 
cit. 
480 Esse deslocamento a pé, carregando os produtos que seriam comercializados, equivalia a uma 
distância de aproximadamente quarenta quilômetros. 
481 Ela se refere ao momento em que se construiu a agrópolis que deu origem ao atual município de 
Uruará. 
482 Entrevista realizada pelo autor, em Uruará, em 11 de janeiro de 2010. 
483 SMITH, Nigel. O modelo de assentamento na rodovia Transamazônica: agrovilas, agrópolis e 
rurópolis. In: Jean HEBETTE et al. Colonização, desenvolvimento e modelos econômicos. Belém: 
NAEA/UFPA, 1977, p. 71-79. 
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A distância de quilômetros entre o local de moradia e a propriedade para a 

agricultura fez com que muitos moradores abandonassem as casas que receberam nas 

agrovilas para morar em suas propriedades. Não é apenas pela comodidade que 

muitos agricultores fizeram esse movimento, mas principalmente porque o trabalho na 

agricultura requer vigilância permanente contra animais e insetos sob o risco de se 

perder parcial ou totalmente a produção, um risco que aumenta se o agricultor morar 

distante da propriedade.  

O trabalho na terra demanda a presença do agricultor devido às intempéries 

que tornam a atividade imprevisível, de forma que a proximidade entre o local de 

habitação e sua plantação é algo necessário para integrar suas atividades domésticas 

ao trabalho, viabilizando suas atividades no campo. Outra dificuldade das agrovilas, 

relatada por muitos ex-colonos (ou colonos) é a saudade que sentiam da família 

enquanto se encontravam isolados em seus lotes. Muitos trabalhadores, adoeciam 

porque passavam longos períodos distantes de suas famílias e, na maioria dos casos, 

completamente isolados do contato com outras pessoas. 484 O isolamento causava 

insegurança ante os riscos de adquirir doenças e vir a ficar sem assistência, bem como 

outros temores como de ataques de índios ou de animais selvagens. 

Assim, com o passar dos anos, surgiram vilas e progressivamente 

infraestrutura básica, como atendimento à saúde, igrejas e centros comunitários, 

próximo aos lotes de muitos agricultores. Até porque, em um primeiro momento, as 

agrovilas consistiam em agrupamentos de casas perceptíveis apenas em imagens 

aéreas e com acesso difícil por terra. 485 

Para exemplificar esta problemática nos deteremos em uma agrovila, a 

Princesa do Xingu, visitada durante o trabalho de campo em 2010, mas na qual já 

havíamos estado presentes em anos anteriores. A Agrovila Princesa do Xingu está 

localizada a vinte e sete quilômetros da sede do município de Altamira,  

especificamente na estrada conhecida como Bethânia.  

Essa agrovila funciona como polo de referência à educação para alunos de 

alguns travessões486 vizinhos desde sua inauguração em 1972. Na agrovila ainda 

                                                
484 Gomes, escreve sobre a “doença” que denomina de “altamirite”, uma forte tristeza ocasionada pelo 
isolamento na Transamazônica que acometeria muitos colonos. GOMES, Flávio Alcaraz. Op cit. 
485 SMITH, Nigel. Op cit. 
486Travessões são estradas perpendiculares à Transamazônica, conhecidas, na região, como vicinais. 
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existem as construções originais do governo 487  como as casas entregues sob 

financiamento aos migrantes, organizadas em ruas principais paralelas umas as outras, 

atravessadas por transversais todas sem pavimentação. Com o intuito de ampliar o 

ensino, o INCRA construiu também escolas buscando atingir as demandas dos 

moradores das agrovilas e localidades vizinhas, assim como campo de futebol, centro 

comunitário e igreja para a integração dos moradores. 

Os proprietários das terras recebidas junto ao INCRA, tendem a repartir o 

lote de cem hectares da colonização oficial entre seus filhos ou adquirir mais terras 

para abrigar a todos. Em Princesa do Xingu, muitos são proprietários de terras e, por 

isso, ter um filho na cidade pode garantir tanto a não fragmentação e o não 

desmembramento da propriedade entre os filhos como também a unidade do grupo 

familiar. Com a saída de um dos filhos para estudar e/ou trabalhar na cidade evita-se 

maiores fragmentações na propriedade, pois se poderia reduzi-la de tal forma, através 

da divisão, que se acabaria tornando-a sem condições de garantir a subsistência. Outro 

aspecto a ser considerado é quanto aos não proprietários de terras que 

progressivamente surgiram na Transamazônica para trabalhar como meeiros, 488 

diaristas, 489  empreiteiros 490  ou arrendatários. 491  Estes trabalhadores também são 

sujeitos a sazonalidade da atividade e/ou terras disponíveis tendo, portanto, uma 

garantia maior de subsistência com a presença de um filho fora do campo. 

A pesquisa de campo, exemplificada na Princesa do Xingu ajuda a perceber 

que como forma de garantir a subsistência imediata da família ou a manutenção dos 

filhos na cidade e/ou pressionados pelos grandes proprietários, muitos agricultores 

venderam suas propriedades rurais e ficaram sem terras, passando a trabalhar em 

terras alheias nos sistemas descritos acima.  

 Com o desenvolvimento das agrópolis, a partir da chegada de novos 

                                                
487 Ver Figura 20. Agrovila na floresta e Figura 21. Casa na propriedade rural, no I Caderno de 
Imagens. 
488 Meeiros são trabalhadores que se auto-definem como atuando em sistema de “meia”. Não são 
proprietários de terras e desenvolvem suas atividades em terras alheias, repartindo meio a meio a sua 
produção com o proprietário. 
489 Diaristas recebem certa quantia em dinheiro, combinado com o dono das terras e da produção, por 
trabalhos específicos desenvolvidos por cada dia de trabalho. 
490 Empreiteiros executam trabalhos específicos em terras alheias, porém, diferentemente dos diaristas, 
combinam o pagamento por todo o trabalho a ser executado, independentemente de quantos dias leve 
para ser realizado. 
491 Arrendatários são agricultores que, por não possuir terras ou por necessitar de mais terras, pagam 
determinada quantia em dinheiro ou produção para cultivar nas terras de outrem. 
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migrantes e sua consolidação na região, muitas se tornaram em municípios, e muitos 

agricultores que nelas viviam deixaram de trabalhar no campo e passaram a trabalhar 

como prestadores de serviços ou funcionários púbicos dos municípios. Na concepção 

de Smith, um dos maiores problemas é a implantação de um modelo de colonização 

sem pesquisa de campo, não flexibilizado com a compreensão das realidades locais: 

 

a Transamazônica pode ser mais um exemplo de como os 
planejadores de desenvolvimento tentam impor projetos alienados 
das condições culturais e ecológicas da região. O rígido modelo 
urbanismo-rural estava decalcado num padrão geométrico teórico, 
ao invés de ater-se às necessidades práticas, tais como, superfícies 
planas para a construção, proximidades de água potável e solos 
férteis.492 

 

Os problemas do modelo de colonização implementado pelo INCRA, 

conhecido como urbanismo-rural, com planejamento previamente elaborado das 

cidades e do campo, dificultava o sistema de integração e apoio aos colonos devido às 

longas distâncias. Esta dificuldade não foi prevista pelos planejadores, porque o 

sistema de colonização construído por eles parecia se encaixar perfeitamente, como 

consta no PIC Altamira I: 

 

O Projeto visa assentar 3.000 famílias de colonos em Módulos de 
Colonização – “MOC”, de cerca de 1.000 parcelas cada um, os 
quais apresentam duas alternativas de organização territorial:  
Alternativa 1: Sistema de Agrovilas; 
Alternativa 2: Sistema de Núcleos Urbanos de Apoio. 
Esses Módulos de Colonização, pela sua estrutura físico-social, 
proporcionarão aos colonos o desenvolvimento de uma comunidade 
organizada, onde receberão assistência técnica, social e econômica e 
ainda terão participação direta nas atividades e no desenvolvimento 
do Projeto.493 

 

Embora o modelo pareça se encaixar bem aos anseios do governo e às 

demandas dos colonos havia problemas em sua execução e viabilidade. No trânsito 

agrovila-propriedade rural-agrópolis-rurópolis-agrovila estava o cerne do problema, 

pois o trânsito e o transporte entre estes diferentes espaços é difícil e as distâncias são 

                                                
492 SMITH, NIGEL, Op cit, p. 79. 
493 INCRA. Op cit. p.203. 
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longas. Havia ainda outro elemento não previsto pelos projetos oficiais: a chegada 

espontânea de um número maior de migrantes do que aqueles selecionados pelo 

INCRA. A presença destes “intrusos” nos municípios onde seria desenvolvido o 

Programa de Colonização, obrigou os órgãos governamentais a adotarem medidas não 

previstas incialmente, para amenizar a situação e atender, ao menos parcialmente, às 

novas demandas, como fica evidenciado no depoimento de Carlos: 

 

O INCRA então teve de visitar o pessoal e criou a área de 
colonização espontânea, porque foi obrigado a da colonização 
dirigida criar uma área de colonização espontânea. Criaram então a 
Gleba Tapará de Colonização Espontânea, em frente de Vitória. Lá 
meu pai conseguiu 100 hectares de terra. 
A regra pro título definitivo era a mesma da colonização oficial: 
tinha de preencher o cartão de anuência, pagar parcela e cuidar da 
terra. Dava um tempo e voltavam lá, se encontrassem a mesma 
família davam o titulo definitivo. Mas não tinha o salário de seis 
meses e outros benefícios que os dirigidos recebiam.494 

 

As dificuldades encontradas pelos migrantes que espontaneamente buscaram 

ocupar a região se estende a conflitos com populações nativas, pois muitos deles 

foram alocados em áreas próximas às populações ribeirinhas e indígenas devido a 

carência de espaços, pois as margens da BR-230 já estavam loteadas para serem 

ocupadas pela colonização dirigida. O fato de muitos dos que migraram 

espontaneamente como Carlos, seus pais e irmãos serem oriundos de outros 

municípios da Amazônia lhes facilitava, por outro lado, o estabelecimento, uma vez 

que em sua maioria conheciam os rios e a floresta e conseguiam encontrar os meios 

de sobrevivência adequados neste espaço. 

Em Humaitá, as práticas e políticas adotadas para colonização eram 

diferentes das encontradas no Pará, como relata Antônio: 

 

Tudo era ocupação própria, o governo dizia, o que vocês cortarem 
de terreno é de vocês, mas tem de fazer algo, tem de derrubar, 
construir e plantar, então eu, que saí do sul e tava em Rondônia com 
minha família, aproveitei e vim ocupar terra aqui e Lábrea com eles, 
mas não tinha outros apoios do governo não.495 

                                                
494 Entrevista realizada pelo autor, em Altamira, em 07 de janeiro de 2010.  
495 Entrevista realizada pelo autor, em Humaitá, em 20 de janeiro de 2010. 
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No Amazonas e Maranhão a ocupação espontânea, acompanhada da 

concessão de terras através de incentivos fiscais foi predominante, mas no Pará onde 

ocorreu maior ênfase em torno da colonização dirigida, surgiram disputas entre os 

migrantes dos dois modelos de ocupação. Por outro lado, o jornalista Flávio Alcaraz 

Gomes em seu livro prefaciado pelos ministros da Agricultura e Transportes, Cirne 

Lima e Mário Andreazza, comentou as vantagens oferecidas pelo governo para atrair 

os colonos:  

 

Os colonos da Transamazônica dispõem de facilidade até agora 
jamais atribuídas a quem quer que seja na história agrícola do País. 
Recebem cem hectares, que pagarão em vinte anos, com três de 
carência, casa de madeira, confortável, instalada num lote de 25 x 
120 metros nas agrovilas, instrumentos para o cultivo da terra, 
instrução permanente por parte de agrônomos, financiamento de 
sementes e das safras, além de assistência médica, dentária e 
hospitalar.496 

 

Os depoimentos evidenciam que o governo implementou o que Gomes 

afirma acima, mas não em toda rodovia e nem para todos. Os benefícios nas áreas da 

agricultura, logística e assistência à saúde foram implementadas imediatamente nos 

primeiros trechos da estrada, no Pará, durante o governo Médici. Entretanto, os 

moradores do Maranhão e Amazonas afirmam não ter recebido terras ou recursos para 

agricultura e que as agrovilas foram implantadas somente no Pará. 

Estas modificações, que atingiram sobretudo o Amazonas, o qual teve a 

estrada concluída em seu território no final do governo Médici, perpassam uma 

descrença de Geisel no projeto Transamazônica, pois a considerava um fracasso.  

O próprio Geisel narra em entrevista, em livro organizado por D’Araújo e Castro: 

“quando assumi, mandei parar sua construção”.497 

Desta forma, sobretudo nos municípios paraenses na década de 1970 e nos de 

outros estados, principalmente a partir de 1980, surgia uma diversidade na forma de 

falar, nos modos de vestir, nos comportamentos, nos hábitos. Esta diversidade foi 

construída devido ao deslocamento massivo de pessoas em curto espaço de tempo 

                                                
496GOMES, Flávio Alcaraz. Op cit. p.30. 
497 D’ARAÚJO, Maria Celina & CASTRO, Celso. Op cit. 1997. p.314. 
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para as pequenas cidades. As populações locais acompanhavam com curiosidade e 

expectativa a nascente estrada e as progressivas transformações desencadeadas em 

seu cotidiano.  

Apesar de não terem enriquecido rapidamente, muitos se estabeleceram na 

região e acreditam ter obtido muitas conquistas, como no depoimento de um 

migrante, citado por Gomes: 

 

Nós não tínhamos nada. Eu trabalhava como empregado, as 
crianças viviam doentes, o que ganhava mal dava pra comer. 
Agora tenho cem hectares de terras minhas, os doutores nos 
ensinam a plantar e os outros doutores dão remédio de graça pra 
toda a família.498  

 

A ideia da Transamazônica como conquista é uma constante nas falas dos 

próprios migrantes e até mesmo de moradores nativos da região que lá viviam antes 

da construção da estrada. Relatam dificuldades e problemas que enfrentaram na 

região, mas a emoção contida na narrativa e o ritmo acelerado empregado para narrar 

suas vitórias sobre os obstáculos, mostram como não a veem de modo negativo. 

Portelli sustenta que para se trabalhar com depoimentos orais na história, se 

deve compreender muito mais do que as informações obtidas, mas as significações 

contidas nos relatos. O autor destaca ainda que uma entrevista segue a mesma lógica 

de uma narrativa e as transcrições não teriam como dar conta de elementos que 

somente o entrevistado e o entrevistador vivenciaram na construção do diálogo. 499 

Os diálogos e os documentos escritos permitem descortinar realidades que 

apareceram e desapareceram com a velocidade e força no cenário nacional, a partir 

dos movimentos da memória. Reis500 argumenta que a passagem de um momento a 

outro leva a rupturas e novas tentativas de disputas entre grupos sociais pela 

preponderância de memórias pois ao se encerrarem as batalhas no campo começam as 

batalhas pela memória.  

Há a exaltação da figura dos pioneiros, como um diferencial entre os que 

chegaram no início do processo de ocupação em relação aos que se deslocaram 

                                                
498 GOMES, Flávio Alcaraz. Op cit. p.131. 
499 PORTELLI, Alessandro. Op cit. 
500 REIS, Daniel Aarão. Op cit. 2004a. 
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posteriormente para lá e também dos que foram parte da colonização oficial em 

relação aos demais. Este tributo à memória dos chamados pioneiros da 

Transamazônica inclui a realização de encontros, sobretudo no presente século, de 

pioneiros em diversos municípios ao longo da rodovia, nos quais ocorrem palestras, 

depoimentos e trocas de experiências. Nestes encontros, os filhos e netos dos 

migrantes, principalmente dos oriundos da colonização dirigida, podem conhecer e a 

partir daí reproduzir as memórias daqueles que enfrentaram o desafio de partir de suas 

terras de origem para viver na região. Mas, ao mesmo tempo em que os encontros de 

pioneiros reforçam memórias da colonização dirigida, contribuem, em meio as 

disputas locais pela memória, para silenciar as memórias das populações nativas e da 

colonização espontânea. 

Alguns entrevistados afirmavam que dar seu depoimento é uma oportunidade 

de poder fazer “nossas histórias chegarem a todo mundo lá no Sul”, 501 como 

expressou Maria, e Medicilândia. Outros, como Paulo, se sentem ofendidos com as 

notícias divulgadas sobre a rodovia: 

 

essa história de que não tem ninguém nem nada aqui, eu trabalhei 
nessa estrada e ajudei a construir, agora vem uns caras num sei de 
onde me dizer na televisão que aqui não tem ninguém. ...sofremo 
problemas com índios, com inseto, com o governo, mas tamo aqui e 
somo pioneiro, não vamo aceitar que escondam a gente.502 

 

A necessidade que as pessoas sentem de contar suas histórias é relacionada 

com a preocupação pelo que se conta sobre eles no cenário nacional, pois ficaram 

desaparecidos e sentem necessidade de acertar contas não apenas com o passado, 

como também com o presente. Desejam mostrar que de fato existem e que muitas das 

agrovilas, agrópolis e rurópolis, assim como as vilas que eles mesmos criaram no 

locais onde foram inicialmente instalados se tornaram municípios, como Pacajá, 

Medicilândia, Brasil Novo e Uruará, no Pará, ou Apuí, no Amazonas, entre muitas 

outras cidades que surgiram ou que foram redescobertas com a rodovia. 

Rememorar suas vivências ao longo da rodovia é uma forma de os 

acontecimentos permanecerem existindo ainda que tenham sido esquecidos na 

                                                
501 Entrevista realizada pelo autor, em Medicilândia, em 10 de janeiro de 2010. 
502 Entrevista realizada pelo autor, em Aguiarnópolis, em 15 de fevereiro de 2010. 
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memória nacional. De forma semelhante, João Pezinho colonizador entrevistado pelo 

jornalista Roberto Paulino, do Correio da Manhã, exalta a coragem dos pioneiros de 

enfrentar o desafio de ocupar e colonizar a floresta amazônica: 

 

O colono posto aqui nessa área pelo INCRA é o mais feliz em 
matéria de homem pobre. Mas tem um negócio: pra o cara ficar aqui 
tem que ser muito macho; a briga é boa mas é difícil; cabra macho 
pelo meio fica aqui não, não aguenta, foge e se manda.503 

 

A coragem e o pioneirismo dos migrantes são temas recorrentes das 

conversas, bem como os relatos de suas vitórias sobre a selva, os indígenas e os 

caboclos. Também nestas memórias relacionadas a coragem dos pioneiros há um 

indisfarçado conflito entre estes e as populações tradicionais colocadas na condição 

de inimigas da colonização. O reforço à memória do pioneiro como, parafraseando 

Euclides da Cunha,504 antes de tudo um forte, exalta as conquistas desse grupo e os 

coloca nas disputas de identidades na Transamazônica, como atores situados um 

patamar acima de todos os demais. 

Muitos pioneiros, entretanto, segundo a definição de João Pezinho, parecem 

“não ter sido machos para ficar” pois, diante de uma série de dificuldades em sua 

instalação no lote, preferiram abandonar suas terras e regressar a seus lugares de 

origem, um tema recorrente na imprensa, em discursos políticos e livros de memória, 

a partir da década de 1980. 

 

2.4. Da mudança nas políticas ao abandono 

 

Apesar das dificuldades enfrentadas pelos migrantes, da colonização 

espontânea e dirigida, muitos foram seduzidos não só pelas propagandas, como 

também pela esperança de uma vida melhor para suas famílias, levando a um grande 

aumento populacional nos municípios já existentes e ao surgimento de novos ao longo 

da rodovia. 
                                                
503 PAULINO, Roberto. A gente da Transamazônica transmite sua mensagem de esperança no futuro. 
São Paulo, Folha de São Paulo, 21 de dezembro de 1971. Obtido junto ao Banco de Dados Folha de 
São Paulo. 
504 Consultar CUNHA, Euclides da. Os Sertões. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1968. 
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Muitos municípios cresceram as suas margens, a população dos que já 

existiam superou em crescimento demográfico em muito a média nacional e muitos 

antigos flagelados pela seca no sertão do nordeste ou meeiros do sul do país tem renda 

suficiente para garantir sua subsistência e até mesmo manter seus filhos estudando em 

Humaitá, Marabá, Altamira, Itaituba ou em cidades como Belém e Manaus. 

Como se pode observar no quadro abaixo, o crescimento populacional na 

região foi muito superior à média nacional, evidenciando o fato de ter sido 

desencadeado pelo processo migratório e não somente por nascimentos. A presença 

massiva de migrantes levou a uma transformação na paisagem social, porque passou a 

haver muito mais migrantes que nativos. Ao mesmo tempo, o acelerado crescimento 

que multiplicou a população levou ao surgimento de problemas de infraestrutura 

urbana nas cidades existentes, poia não foram planejadas para atravessar este 

processo.  

A despeito dos benefícios obtidos com a construção de hospitais, postos de 

saúde e escolas, os novos e antigos moradores vivenciaram na prática dificuldades, 

pois as obras de infraestrutura não conseguiam atingir as crescentes demandas em um  

período de tempo curto. Somente a médio e longo prazo, os municípios foram se 

estruturando diante das necessidades ocasionadas pelo grande número de habitantes 

que passaram a possuir. 

Compreender o crescimento populacional dos principais municípios da 

Transamazônica em comparação com o crescimento nacional no mesmo período, 

propicia pensar além dos números, nas profundas transformações sociais que 

vivenciaram. Da mesma forma, através do quadro abaixo é possível refletir sobre os 

impactos deste crescimento no cotidiano das populações nativas e migrantes da 

Transamazônica. 

 

Quadro 5. População e crescimento populacional nos principais municípios da 

Transamazônica505 

                                                
505 O quadro consta dos principais municípios da Transamazônica como amostragem para se observar a 
população e o crescimento demográfico no período da pesquisa. Não constam estados do nordeste 
como Paraíba e Ceará porque as estradas que passaram a fazer parte da BR-230, em seus territórios, já 
existiam, por isso e, por não haverem feito parte dos projetos de colonização não há fatores 
significativos que indicassem crescimento populacional diferenciado. Alguns municípios não estão 
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 1970 Cresc. 
 %  

(70-80)506 

1980 Cresc  
% 

(80-
90)507 

1990 Cresc. 
% 

(70-
90)508 

BRASIL 93.139.037 27,76 119.002.706 23,38 146.825.4
74 

57,64 

PARÁ       
Marabá 22.474 166,60 59.915 106,41 123.668 450,27 
Pacajá     30.777  
Anapu       
Itupiranga 5.346 192,57 15.641 136,63 37.011 592,31 
Altamira 15.428 201,46 46.509 55,68 72.408 369,33 
Brasil Novo       
Medicilândia     29.728  
Uruará     25.339  
Rurópolis     19.468  
Itaituba 12.690 203,96 38.573 201,77 116.402 817,27 
AMAZONAS       
Apuí     5.732  
Humaitá 1.500 1.521,2 24.318 59,52 38.792 2.486,13 
Lábrea 16.737 31,60 22.026 50,06 33.052 97,48 
MARANHÃO       
Estreito     23.031  
Barra do Corda 57.839 32,54 76.661 18,47 90.820 57,03 
TOCANTINS/ 
GOIÁS 

      

Tocantinópolis 23.659 -11,74 20.882 47,28 30.775 30,08 

 

Para possibilitar a ocupação e o escoamento da produção a estrada foi 

construída em um formato semelhante a uma espinha de peixe, com a estrada 

principal, a BR-230 ao centro, entrecortada a cada 10 ou 15 quilômetros por estradas 

vicinais. Nestas estradas, conhecidas na região como travessões, seriam abertos os 

lotes rurais de terra para que os migrantes pudessem realizar suas atividades 

agropecuárias. A logística incluía a construção de agrovilas, agrópolis e rurópolis 

como centros de referência para serviços essenciais como saúde e educação, bem 

como para sociabilidade dos colonos através de suas moradias, praças, igrejas, 

                                                                                                                                      
completos no quadro, como Estreito ou Uruará ou porque ainda não existiam (como Uruará) ou porque 
eram vilas que se tornaram municípios somente em períodos posteriores (como Estreito) Consultar 
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo IBGE Cidades. Anos 1970, 
1980 1 991. Disponível em http://www.ibge.gov.br/cidadesat. Acessado em 23.09.2010. 
506 Esta coluna é referente ao percentual de crescimento da população entre as décadas de 1970 a 1980. 
507 Esta coluna é referente ao percentual de crescimento da população entre as décadas de 1980 a 1990. 
508 Esta coluna é referente ao percentual de crescimento da população entre as décadas de 1970 a 1990. 
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comércios, centros comunitários e acompanhamento de equipe técnica. Deste modo, 

buscava-se fixar em amplo sentido, os migrantes, na nova região. 

Cardoso & Muller consideram que as propostas de desenvolvimento levadas 

a efeito na Amazônia e a estrutura do PIN, cujo eixo central era a Transamazônica, 

foram elaboradas não apenas para instalar os migrantes na região, como também para 

favorecer o surgimento de núcleos urbanos em função da base rural proposta.509 

Como já discutido neste texto, muitos relataram as dificuldades iniciais enfrentadas 

por serem instalados em lugares distantes de cidades e com natureza completamente 

diferentes do que conheciam. Este fator levou a um estranhamento inicial deles em 

relação a seu novo espaço, levando muitos a desistirem, abandonarem casas e 

propriedades rurais na Transamazônica e retornarem a suas localidades de origem.  

Nabiça & Pereira, em estudo sobre migrantes nordestinos para o município 

de Portel, na Ilha do Marajó, analisam que naquele município havia estranhamento 

dos migrantes na nova terra, diante da fauna e flora diferentes de seus locais de 

origem e que “quando houve a necessidade de deslocamento do seu ambiente, era 

natural o estranhamento em relação ao novo meio do qual passa a fazer parte.”510 Em 

Portel, como na Transamazônica, apesar de contextos de ocupação e realidades 

distintas, os nordestinos e também sulistas enfrentaram as dificuldades de adaptação à 

nova realidade o que levou muitos deles a regressar. Mas, os que permaneceram 

imprimiram suas marcas culturais nos lugares onde se estabeleceram, de forma  que 

não é difícil ao pesquisador observar a presença destes, com seus diferentes modos de 

falar e vestir, na alimentação e outros aspectos. 

Todavia, assim como no estudo de Nabiça & Pereira uma grande decepção 

para os migrantes da Transamazônica era quando percebiam que o enriquecimento 

fácil na Amazônia era uma ilusão, apesar de que muitos deles prosperou na região e lá 

se estabeleceram com suas famílias até hoje, com duas a três gerações de 

descendentes nascidos na região.  

Em 1972, o governo federal através do BASA e da SUDAM, levou grupos 

de empresários para a Amazônia a fim de incentivar a instalação de polos pecuários 

na região e paralelamente veiculava nas revistas, propagandas conclamando 
                                                
509 CARDOSO, Fernando Henrique & MÜLLER, Geraldo. Op cit. 
510  NABIÇA, Joyce & PEREIRA, Suanne da Silva. Os nordestinos na Amazônia: para uma 
narratologia de narrativas migrantes. In: FERNANDES, José Guilherme dos Santos (org.). Rotas do 
mito: estudos e pesquisas em literatura, oralidade e cultura. Belém: NUMA/UFPA, 2006.p.72. 
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investidores a agirem com pioneirismo.511 Como no título de artigo da Folha de São 

Paulo, com os novos incentivos anunciados pelo Ministro do Interior haveriam 

mudanças objetivando tornar progressivamente tornar “o boi, colonizador maior da 

Amazônia”: 

 

As  quatro grandes vocações econômicas da Amazônia são, 
atualmente, a agropecuária, a mineração, o turismo e a indústria 
madeireira. Principalmente a agropecuária, pois como disse o 
Ministro do Interior, Costa Cavalcanti, a Amazônia só começará a 
ser ocupada pela pata do boi, que atrairá consequentemente novos 
investimentos. 512  
 

O pretendido pioneirismo empresarial, ocorreu de forma incipiente na 

Transamazônica, mas já prenunciava as transformações nas políticas de colonização 

que somadas aos já referidos problemas de adaptação, trariam ainda mais dificuldades 

aos migrantes. Além do estranhamento frente a população e a natureza amazônicas, 

outros fatores criaram grande pressão sobre os migrantes, como as próprias mudanças 

nas políticas para região implementadas um pouco após a construção, sobretudo após 

a saída de Médici do governo e consequente ascensão de Ernesto Geisel.  

O ano de 1975, logo após o início do governo Geisel, anunciava mudanças 

políticas significativas no programa de ocupação da Amazônia, que tinha na 

Transamazônica seu epicentro, trazendo novos elementos de pressão e de dificuldades 

para os colonos. Neste ano, foi publicado o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II 

PND), sancionado pelo presidente Ernesto Geisel em dezembro de 1974, que no 

subtítulo “Estratégia de Integração Nacional” do capítulo V, assevera a mudança 

anunciada na imprensa, em relação ao I PND, sancionado por Médici: 

 

III – Política de colonização e desenvolvimento agrário orientado 
(Além de se realizar de forma espontânea), a ter lugar dentro de 
estratégia que conjuga programas de colonos e pequenos com 
programas a serem realizados através de empresas rurais – 
pequenas, médias e grandes - , assim como de empresas de 
colonização. 
(...) Na implantação dos programas de empresas, evitar-se-ão 
distorções, como a de atribuir sentido de feudos a tais explorações, 

                                                
511 Ver Figura 22. SUDAM conclama para a Transamazônica, no I Caderno de Imagens. 
512 FOLHA DE SÃO PAULO. O boi, colonizador maior da Amazônia. São Paulo, 02 de setembro de 
1972. Obtido junto ao Banco de Dados Folha de São Paulo. 
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limitando-se a concessão de terras ao estritamente necessário à 
atividade produtiva. Também se procurará impedir a tentativa de 
usar a terra principalmente como investimento fundiário, 
controlando-se a implantação efetiva dos projetos em prazos bem 
definidos.513 

 

A mudança na política para a rodovia colocava a ênfase da colonização 

dirigida pelo governo não mais em pequenos produtores mas nos grandes, em sua 

maioria com propriedades muito superiores a mil hectares. Nesse sentido, provocou a 

valorização do latifúndio, a expropriação de agricultores familiares e deu início a uma 

série de conflitos no campo que  se desenrolaram em episódios violentos nas décadas 

seguintes.514 

Estes conflitos que já começavam a se desenhar na errônea concepção de 

vazio demográfico, pois colocava as populações tradicionais em confronto com os 

colonos, recebeu elementos ainda mais fortes quando trouxe ao cenário outra figura 

para o já delicado quadro fundiário da Transamazônica: a presença de grandes 

empresas e latifundiários coexistindo lado a lado com agricultores familiares. Foi 

criada então uma pressão fundiária sobre os colonos que possuíam terras de cerca de 

cem hectares e passaram a ser circundados por propriedades de até cinquenta mil 

hectares. Os latifúndios cresciam à medida que os conflitos se acirravam, isolando 

cada vez mais os migrantes e criando novos problemas aos muitos já existentes no 

cotidiano de trabalhadores rurais da região.  

Com a assinatura e publicação do II PND, em dezembro, e do Programa de 

Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia (POLAMAZÔNIA), em setembro 

de 1974, por Geisel, mudava-se, na prática, as políticas de colonização e agricultura 

na Transamazônica do incentivo aos produtores familiares para os latifundiários. As 

mudanças na política oficial, transferiam o foco da colonização dirigida pelo governo, 

não mais em pequenos produtores, mas nos grandes, em sua maioria com 

propriedades em muito superiores a mil hectares.  

                                                
513 II PND. Op cit. p. 49-50. 
514 Como exemplo de violência no campo na região, há um caso conhecido internacionalmente, 
ocorrido no século XXI: o assassinato da freira norte-americana, Irmã Dorothy Stang, no município de 
Anapu, em 2005. Em relação ao assassinato de Dorothy Stang, é interessante assistir ao documentário 
Mataram a irmã Dorothy, de produção independente, de 2009, do diretor de cinema, Daniel Junge e 
narrado pelo ator Wagner Moura, que  busca revelar os bastidores do controvertido julgamento dos 
assassinos da missionária. 
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Ernesto Geisel demonstrava descontentamento com os projetos 

desenvolvidos pelo PIN e modificou as políticas de colonização implementadas, como 

ele próprio afirma.515 A construção da estrada principal já estava muito adiantada e 

concluída em diversos trechos, entretanto as ordens de Geisel para parar a obra, 

puderam ser aplicadas ao processo de colonização da região, pois não se construíram 

novas agrovilas, agrópolis e rurópolis e também se paralisou o programa até então 

destinado às famílias sem terras ou expropriadas de outras regiões. 

 As mudanças nas políticas de colonização e agropecuária para a 

Transamazônica, durante o governo de Geisel, aceleraram o processo de destruição da 

fauna e da flora do gigantesco mundo verde, ao mesmo tempo em que desencadearam 

uma série de conflitos fundiários entre pequenos e grandes produtores, com suas 

diferentes formas de uso e apropriação da terra.516 Estes conflitos anunciavam ainda 

muitos conflitos que viriam a ocorrer, sobretudo na segunda metade dos anos 1980 e 

anos 1990, bem como no início do atual século.  

José de Souza Martins utiliza as estatísticas, pautadas em entrevistas e 

relatórios, para destacar que as mudanças nas políticas para a Amazônia, iniciadas no 

governo de Geisel e que se estenderam pelos governos seguintes, desencadearam uma 

série de conflitos fundiários. O autor afirma que até 1974 os conflitos pela terra 

ocorriam principalmente em outras regiões do país, mas que: 

 

em 1975 e 1976, 60% dos conflitos pela terra ocorreram na 
Amazônia, sendo que 76,5% dos conflitos graves, os que tiveram 
mortos e feridos, nela se deram. Não só cresce na região o número 
de conflitos pela terra, mas nele cresce mais rapidamente ainda o 
número de conflitos graves. Dos conflitos graves pela terra, 
ocorridos no país em 1976, 82% se deram na Amazônia. Do mesmo 
modo, 90% dos mortos nesses confrontos correspondem à região 
amazônica nesse ano. É clara a relação entre o incremento da 
ocupação empresarial da Amazônia e o crescimento dos conflitos.517 

 

Martins argumenta que grandes proprietários cercaram terras de pequenos 

produtores, com jagunços, aumentando a tensão. Argumenta ainda que empresas 

                                                
515 D’ARAÚJO, Maria Celina & CASTRO, Celso (org.). Ernesto Geisel. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, 1997, p. 313-314. 
516 Sobre os conflitos fundiários na região da Transamazônica, mais especificamente no entorno do 
município de Altamira, consultar ALONSO, Sara & Castro, Edna. Op cit. 
517 MARTINS, José de Souza. Op cit. p.86-87. 
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como a Construtora Andrade Gutierrez, uma das empreiteiras que construiu a estrada, 

a título de desenvolver projetos de colonização, recebeu do INCRA, com autorização 

do Senado, 400 mil hectares de terras na região hoje conhecida como Terra do Meio, 

próximo ao Xingu, entre o centro e o sudeste do Pará.  Este autor, comenta que, em 

suas pesquisas de campo, em 1981, teve: 

 

oportunidade de ouvir narrativas de peões que trabalham na região 
do Xingu, num lugar significativamente conhecido como São José 
do Bang Bang, a respeito do uso do tronco para castigar 
trabalhadores que na mata cometiam infrações ou tinham baixo 
rendimento no trabalho. Denúncias sobre essas questões já foram 
feitas aqui mesmo na Câmara dos Deputados, na CPI518 da Terra.519 

 

As histórias de violência contra trabalhadores, bem como de expropriação de 

terra por latifundiários são referidas por agricultores em Marabá, Altamira, Itaituba, 

Pacajá, Anapu, Estreito, Aguiarnópolis e Humaitá. Seu apogeu se deu a partir de 1980 

e os dados estão presentes de forma anual, nos relatórios da Comissão Pastoral da 

Terra (CPT).520 O Atlas da Questão Agrária Brasileira, da Universidade Estadual 

Paulista (UNESP), reúne os dados  da CPT, evidenciando a grande incidência de 

conflitos por terra no Pará, Maranhão e Tocantins, quando comparados ao restante do 

país, inclusive na área da Transamazônica e seu entorno, no período de 1985 a 

2006.521 

A Transamazônica não foi a concretização dos sonhos de muitos migrantes, 

como um lugar de rápido e fácil enriquecimento, como as propagandas pareciam 

indicar. No filme Bye bye Brazil, do roteirista e diretor Cacá Diegues, o protagonista 

afirma que em Altamira existem pedras preciosas a flor da terra e que “lá todo mundo 

é rico”. O protagonista deste filme, recheado de imagens da Transamazônica, não 

consegue enriquecer e ainda perde todo o seu patrimônio e fonte de renda, o 

                                                
518 Comissão Parlamentar de Inquérito. 
519 MARTINS, José de Souza. Op cit. p. 89. 
520 Estes dados podem ser encontrados nos relatórios anuais, elaborados desde 1985, pela CPT, 
intitulados Conflitos de Terra no Brasil e Conflitos do Campo no Brasil, que estão disponíveis em 
www.cptnacional.org.br. 
521 O Atlas da Questão Agrária Brasileira, foi criado por Eduardo Paulon Girard, pesquisador do 
Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária (NERA) da UNESP e professor da 
Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) e se encontra disponível na página oficial do núcleo 
www2.fct.unesp.br/nera/atlas. Ver Figura 23. Mapa da violência no campo no Brasil, 1985-2006, no II 
Caderno de Imagens. 
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caminhão-circo que possuía, nas apostas em Altamira, o que o leva a prostituir a 

estrela de seu circo mambembe para conseguir dinheiro, utilizado para ir embora da 

região em situação econômica inferior a que chegaram.522 

Motivados pelos problemas enfrentados, muitos colonos desistiram e 

regressaram para seus lugares de origem, como noticiou a Folha de São Paulo, em 

1972, que “seis famílias de Santa Catarina não se adaptaram às condições de vida e 

trabalho na Transamazônica e voltaram para seu Estado de origem”.523 Na mesma 

notícia membros de equipe de governo se apressavam em explicar os motivos das 

desistências, colocando a culpa nos próprios colonos, como uma forma de isentar os 

órgãos oficiais: 

 

Otávio Ramos de Oliveira, assistente do INCRA, esclarece que a 
adaptação do primeiro grupo é sempre a mais difícil: muitos se 
iludem com a situação da vida da região. Os colonos geralmente 
ocultam da família as dificuldades e acabam desistindo, 
pressionados pela mulher e filhos. 
Um colono confessou que mentiu para a família dizendo que lá 
haveria casa mobiliada e bastante comida. Quando viram que 
tinham que construir a casa, obrigaram o chefe a retornar.524  

 

Em meio aos debates sobre o abandono de terras por parte de colonos, alguns 

agentes de governo sugerem que a culpa é dos próprios colonos porque teriam 

mentido para suas famílias. Diante dos discursos e propagandas utilizados era de se 

esperar que os colonos criassem muitas expectativas, inclusive justificadas pela 

infraestrutura utilizada no transporte deles até a rodovia, pois permaneciam em hotéis, 

segundo eles mesmos, com fartura de comida e atendimento pessoal por parte das 

equipes do INCRA. 

Os próprios agentes parecem desconhecer o fato de o PIC Altamira-1 prever 

a construção de infraestrutura nas agrovilas, com casas, igrejas, escolas, postos de 

saúde e praças que seriam repassadas aos agricultores e à comunidade, bem como de 

outros serviços urbanos nas agrópolis e rurópolis, como bancos e hospitais, além de 

                                                
522 DIEGUES, Carlos. Bye, bye Brazil. Rio de Janeiro: Embrafilme, 1979. 
523 FOLHA DE SÃO PAULO. Seis famílias renunciam à colonização. São Paulo, 17 de novembro de 
1972. Obtido junto ao Banco de Dados Folha de São Paulo. 
524 Idem. 
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sementes e dinheiro nos seis primeiros meses.525 As expectativas dos colonos e de 

suas famílias não eram infundadas e se em alguns casos não se alcançava os 

benefícios a contento, o abandono teria uma parcela de culpa nos próprios órgãos 

oficiais. 

Gertrudes afirma que conheceu muitos agricultores que regressaram, 

inclusive amigos, porque não aguentavam mais as doenças e outras dificuldades 

iniciais que enfrentavam na região: 

 

Tinha gente que nem sabia trabalhar na terra e vinha pela INCRA, e 
outros que sabia mas não aqui, pensavam então que era uma coisa e 
era outra. Eu perdi marido atropelado e vi muita lesh,526 mas sou 
forte e fiquei. As dificuldades tinham no início, claro, as terra 
recebemo e tinha de ter coragem e ficar.527 

 

 Apesar de comentar alguns problemas ocorridos na colonização, Gertrudes 

corrobora com o discurso oficial de que muitos imaginaram benefícios nunca 

prometidos pelo governo e/ou que que faltou coragem para permanecerem. Carlos 

acredita que os órgãos oficiais cometeram alguns erros com a população pois, muitas 

vezes não teriam cumprido a contento suas promessas: 

 

O pessoal ia embora porque a informação era que o governo ia dar 
apoio e as vezes não dava, então eles iam embora, faziam uma roça 
pequena. Muita gente ficou sobrevivendo de pegar gato maracajá.528 

 

O gato maracajá aparece com frequência como uma presença metafórica 

importante quando se relata as dificuldades da Transamazônica. Carlos e Gertrudes 

contaram, após as entrevistas, histórias sobre a presença de pistoleiros, intimidando 

colonos e posseiros, objetivando incorporar suas terras às terras de latifundiários, o 

                                                
525 Consultar INCRA. Op cit. 
526 “Lesh” é como, no cotidiano, muitos moradores da Transamazônica conhecem e se referem a 
leishmaniose. Em algumas situações, por exemplo, eu perguntava “houve muitos casos de 
leishmaniose” e, diante da negativa, com uma expressão de desconhecimento desta doença, por parte 
dos entrevistados, refazia a pergunta: “Deu muita lesh aqui”. Ao falar não apenas a palavra, como 
também a forma utilizada por eles, para construir a frase completa, conseguia obter informações a 
respeito da doença e, depois de algumas entrevistas, passava a formular a forma mais curta para 
conversar com as pessoas. 
527 Entrevista realizada pelo autor, em Uruará, em 11 de janeiro de 2010. 
528 Entrevista realizada pelo autor, em Altamira, em 07 de janeiro de 2010. 
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que também seria um elemento a se somar aos outros como motivadores da expulsão 

de trabalhadores para um retorno a seus lugares de origem. 

Para Souza Martins, o sistema de concessão de créditos e de incentivos 

fiscais, através do BASA e da SUDAM à grandes empresas para colonização da 

Amazônia, levado a efeito sobretudo a partir de 1975, criou um crescente 

desequilíbrio fundiário, diminuindo o número de propriedades pelo aumento da 

concentração.529 Com a presença de grandes propriedades, teria ocorrido também uma 

diminuição dos empregos autônomos no campo, pois muitos trabalhadores que 

atuavam como meeiros e diaristas em outras propriedades se viam impedidos de 

exercer estas atividades, pois os latifúndios não abarcam essas categorias, o que criou 

mais um fator de expulsão e exclusão. Dessa forma, para este sociólogo: 

 

uma parte dos proprietários privados está engolindo a outra. Na 
verdade, as grandes fazendas, que têm absorvido a maior parte do 
crédito rural subvencionado e da assistência técnica igualmente 
subvencionada, que são propriedades capitalistas, representam, 
hoje, uma ameaça muito concreta para a outra forma de propriedade 
privada que é a propriedade familiar [grifos do autor].530 

 

Reunindo noções equivocadas de vazio demográfico com populações 

indígenas e ribeirinhas, migrantes de diferentes origens ocupando propriedades em 

torno de cem hectares e latifundiários e grandes empresas de pecuária, se construía 

uma fórmula para grandes tensões e conflitos fundiários. Estes conflitos se 

avolumaram pela região, na segunda metade da década de 1970, com crescimento 

significativo a partir da década de 1980.531  

Desta forma, no jargão popular do Pará é comum ver pessoas denominarem 

de forma pejorativa o município de Marabá de “Marabala”, em referência aos 

conflitos fundiários naquela região. Em áreas de garimpo como no distrito de Castelo 

dos Sonhos, em Altamira, e em Itaituba e Apuí a situação também não é diferente, 

servindo de fator de expulsão aos agricultores familiares.  

Houve muitos trabalhadores que conseguiram, a despeito das dificuldades 

iniciais, se estabelecer na Transamazônica, com bons lucros e até o aumento de suas 
                                                
529 MARTINS, José de Souza. Op cit. 
530 MARTINS, José de Souza. Op cit. p.78-79. 
531 Ver Figura 23. Mapa da violência no campo no Brasil, 1985-2006, no II Caderno de Imagens. 
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propriedades e perspectivas mas que, por situações inusitadas, foram obrigados a 

abandonar e/ou vender sus propriedades e bens para ir embora da região. Este é o caso 

de Joaquim, o Transamazônico, conhecido em todo o país, porque seu filho recebeu o 

nome de Transamazônico e foi a primeira criança a nascer na estrada, o que lhe 

rendeu entrevistas e fotos em diversos jornais e revistas: 

 

suas duas filhas conseguiram ser professoras do INCRA, ajudando a 
família. Mas, em outubro de 72, Joaquim vendeu tudo que tinha e 
voltou para São Tomé.532 A causa: suas duas filhas prostituíram-se 
em Altamira. Hoje, no entanto, ele vai a coordenadoria do INCRA 
em Natal pedir para voltar – o que o INCRA não permite.533 

 

O INCRA possuía um direcionamento de não aceitar o retorno dos que 

haviam abandonado suas propriedades ao longo da rodovia, criando um mecanismo 

de pressão. Através deste mecanismo o INCRA transformava o desafio da 

Transamazônica na única chance dos colonos, fazendo com que muitos, ao ouvir 

notícias como do Transamazônico, refletissem bastante antes de decidir regressar para 

seus locais de origem. No cotidiano da região são frequentes as histórias de pessoas 

que abandonaram o lugar devido seus filhos haverem se envolvido com práticas 

sexuais não aceitas por seus familiares, alcoolismo ou narcóticos. 

Caminhando na ponte sobre o rio Estreito, que divide os estados do 

Maranhão e Tocantins, interligando os municípios de Estreito e Aguiarnópolis, tive a 

companhia de um senhor de cerca de 70 anos. Durante aproximadamente 20 minutos 

caminhando sobre a ponte, ele narrou diversas de suas histórias na região, entre as 

quais  de um vizinho que teria abandonado Estreito com “terras e tudo o mais”, 

porque seu filho “virou maconheiro” e a filha “caiu na vida, dormindo com vários 

homens, acho que até recebendo dinheiro por isso”.534 

Estes dados mostram que as dificuldades dos colonos não se restringiam a 

adaptação à terra, pagamento de financiamentos ou os outros temas debatidos 

anteriormente, mas também ao confronto com realidades sociais não conhecidas por 

                                                
532 Município do estado do Rio Grande do Norte. 
533 BUARQUE, Sérgio. Trans-AM, 2 anos depois – 1: a epopeia mal saiu dos planos. São Paulo, O 
Estado de São Paulo, 04 de fevereiro de 1973. 
534 Anotação do diário de campo do autor, em 14 de fevereiro de 2010, entre os Estados do Maranhão e 
Tocantins. 
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eles até então. As cidades estavam em grande movimentação de pessoas que 

chegavam e partiam, trazendo não apenas violência urbana como também novas 

perspectivas aos responsáveis pelas propriedades e a seus filhos. 

Apesar dos investimentos em educação, em assistência social, psicológica e 

da saúde que foram implementados pelo INCRA, em parceria com estados e 

municípios, não se tomou medidas preventivas ante a possibilidade de surgirem 

problemas familiares, com a entrada dos filhos e filhas dos colonos em um universo 

desconhecido. Os próprios moradores antigos, enfrentavam os mesmos problemas, 

pois suas localidades nunca haviam visto tal movimentação de  pessoas e, com ela, o 

agravamento de alguns problemas sociais e o surgimento de novos. 

A prostituição fazia parte do cotidiano da colonização, trazendo em seu bojo 

violência física e doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). Multiplicavam-se os 

bordeis ao longo da rodovia, bem como crescia o consumo de álcool e narcóticos, 

criando um cenário novo, com problemas que nem os planejadores oficias e muito 

menos os colonos e populações nativas pareciam preparados para enfrentar. 

Na década de 1980, quando avolumaram-se na imprensa nacional, 

reportagens sobre o fracasso das políticas implementadas na Transamazônica, foram 

feitas uma série de retrospectivas sobre as transformações na região (geralmente em 

sentido negativo), decorrentes da construção da rodovia. Assim, em 1980, em uma 

retrospectiva, o Estado de São Paulo, faz uma reportagem de primeira página sobre os 

problemas decorrentes da estrada, em Altamira: 

 

Estranho Brasil é Altamira. As mocinhas dançam na boite Selva, ao 
som do conjunto Bee Gees, como em qualquer cidade moderna – a 
50 quilômetros dali os índios arara flecham os invasores de suas 
terras matando-os. No quilômetro 195 da Transamazônica se planta 
maconha para o consumo dos jovens altamirenses, cujos hábitos se 
modificaram com o progresso – no bairro Brasília, de baixo 
meretrício, o rufião José Irene cultiva o secular costume de vender 
meninas virgens aos seringalistas que voltam da selva atormentados 
de solidão. 
Coisas esquisitas acontecem em Altamira. Os colonos plantam arroz 
sem ter para quem vender. O 51o Batalhão de Infantaria de Selva 
desbarata grupos armados, no quilômetro 240, acusando-os de 
semear a discórdia, quem sabe a guerrilha. 
No meio da mata, como no século passado, “coronéis de barranco”- 
empresários primitivos, selvagens – tornam-se os únicos e absolutos 
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senhores de 400, 500 famílias de semi-escravos, que ali vivem e 
morrem, sem jamais ter visto a civilização...535 

 

A reportagem traz ainda depoimentos de moradores conhecidos pela 

população local como o professor Ubirajara Umbuzeiro, escritor de diversos livros 

sobre a história de Altamira, preocupados com o futuro da cidade ante o crescimento 

da violência urbana e da juventude com a prostituição e as drogas ilegais. Outros 

depoimentos de migrantes expressam reclamações com a situação, mas justificando a 

permanência, com frases como “no meu lugar de origem é bem pior”. 

O cotidiano da região foi profundamente e definitivamente modificado com a 

construção da rodovia, de forma que há várias outras reportagens que podem ser 

encontradas sobre o mesmo tema, elaboradas por diferentes jornais e revistas. O fato, 

porém, de a população ter aumentado muito acima da média nacional, traz elementos 

para reflexões sobre a construção da rodovia. Agentes do governo justificam-se 

dizendo que não objetivavam enriquecer os nordestinos atingidos pela seca mas, pelo 

menos tirá-los da condição indigna de miseráveis para uma digna pobreza e que os 

problemas eram previstos e se tinha de aprender coletivamente a lidar com eles. 536  

Não era isso, contudo, que as propagandas oficiais mostravam na tentativa de 

conquistar os futuros migrantes pois, apesar de efetivamente não prometer 

enriquecimento, mostrava imagens de uma realidade diferente daquela existente ao 

longo da rodovia. Além das dificuldades já citadas, a chegada de grandes contingentes 

populacionais para ocupar áreas de floresta na Amazônia, trazia alterações ambientais 

e preocupações com os efeitos destas sobre a saúde pública, não apenas ao longo da 

Transamazônica, como em todo o país. 

  

                                                
535 O ESTADO DE SÃO PAULO. Um fantástico mundo junto à floresta. São Paulo, 28 de agosto de 
1980. 
536 BUARQUE, Sérgio. Op cit. 
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Figura 1. Campus de Altamira537 
 

 
 
 
Figura 2. Transamazônica em Aguiarnópolis538 
 

  

                                                
537 UFPA. Campus de Altamira. Disponível em http://www3.ufpa.br/multicampi/novo/. Acessado em 
16.06.2012 
538 Fotografia de Luís Junior Costa Saraiva, professor da Universidade Federal do Pará, gentilmente 
cedida pelo mesmo. 
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Figura 3. Marco do quilômetro 1 da construção da Transamazônica, com vista para 
Estreito539 
 

 
 
Figura 4. Atoleiro invernal na Transamazônica540 
 

  
                                                
539 Fotografia do autor. 
540 Fotografia de Sílvia Regina João, professora de geografia da Escola Adventista de Altamira, cedida 
gentilmente pela mesma.  
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Figura 5. Poeira no veraneio transamazônico541 
 

 
 
Figura 6. Trecho da Ferrovia Madeira-Mamoré542 
 

 
 

                                                
541 Fotografia de Maria Cândida de Oliveira Batista Souza, então professora de geografia da Casa 
Familiar Rural de Brasil Novo, cedida gentilmente pela mesma. 
542 HARDMAN, Francisco Foot. Trem fantasma: a ferrovia Madeira-Mamoré e a modernidade na 
selva. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 



 

 
Figura 7. Mapa Rodoviário da Região Norte275 
 

 
 
 
  

                                                
275 Encontram-se em destaque o Mapa inicial do projeto da Transamazônica e o mapa da rodovia 
Santarém-Cuiabá (pontilhados em azul) e o mapa da rodovia Belém-Brasília (pontilhado em negrito e 
branco. ANDREAZZA, Mário. Os transportes no Brasil: planejamento e execução. Rio de Janeiro: 
Companhia Brasileira de Artes Gráficas, 1972.p.25. 
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Figura 8. Traçado da Transamazônica construída276 
 

 
 

 
 
Figura 9. Ponte de Madeira277 
 

 
 
                                                
276 FOLHA DE SÃO PAULO. São Paulo, 24 de novembro de 1994. Obtido Junto ao Banco de Dados 
Folha de São Paulo. 
277 GOMES, Flávio Alcaraz. Op cit. Anexo de imagens. 
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Figura 10. Balsa sobre rio Tocantins278 
 

 
 
 
Figura 11. Carro atravessando pequeno rio279 
 

 
 
                                                
278 Idem. 
279 Ibidem. 
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Figura 12. Propaganda dos Correios na Transamazônica280 

 

 
 
 
Figura 13. MWM na BR-230 281 
 

  
                                                
280 REVISTA VEJA. Especial: a última fronteira São Paulo, Abril, Edição 283, 13/02/1974, p. 50-51. 
Acervo digital da Revista Veja. Disponível em http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. 
Acessado em 28/03/2010. 
281 REVISTA VEJA. Especial: a última fronteira São Paulo, Abril, Edição 250, 20/06/1973, p. 101 e 
105. Acervo digital da Revista Veja. Disponível em http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. 
Acessado em 25/03/2010. 
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Figura 14. Viagem fantástica pela Transamazônica 282 

 

 
 

  

                                                
282 REVISTA MANCHETE. Ano 20, No. 1043.  Capa – Viagem fantástica pela Transamazônica. Rio 
de Janeiro, No. 1043, 15 de abril de 1972. 
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Figura 15. Caçadores de pele de gato maracajá283 
 

 
 
 
Figura 16. Ultragaz na Transamazônica284  
 

  
                                                
283 REVISTA MANCHETE. Edição Especial - Amazônia. Rio de Janeiro, fevereiro de 1973. p.53 
284 REVISTA VEJA. Propaganda – Ultragaz na Transamazônica. Edição 104. São Paulo: Editora Abril, 
02 de setembro de 1970, p. 100. Acervo digital da Revista Veja. Disponível em 
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em 26.02.2010. 
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Figura 17. Nordestinos na Transamazônica285 
 

 
 
 
Figura 18. Migrantes frente à floresta286 
 

 
  

                                                
285 RIZUTTI, Alfredo. Anexos de imagens. In: MORAIS, Fernando; GONTIJO, Ricardo & CAMPOS, 
Roberto. Op cit.  
286 TAMER, Alberto. Op cit. p.87. 
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Figura 19. Escola na Agrovila287 
 

 
 
 
Figura 20. Agrovila na floresta288 
 

  
                                                
287 MARQUES, Dirceu Pinto. Op cit. p.70. 
288 REVISTA MANCHETE. Ano 20, No. 1043.  Capa – Viagem fantástica pela Transamazônica. Rio 
de Janeiro, No. 1043, 15 de abril de 1972. p.73. 
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Figura 21. Casa na propriedade rural289 
 

 
 
 
Figura 22. SUDAM conclama para a Transamazônica290 
 

 
  

                                                
289 Idem. p.72. 
290 REVISTA VEJA. Natureza morta. São Paulo, Abril, Edição 167, 17/11/1971, p. 8-9. Acervo digital 
da Revista Veja. Disponível em http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em 
12/03/2010. 
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Figura 23. Mapa da violência no campo no Brasil, 1985-2006291 
 

 
 
 
  

                                                
291 GIRARD, Eduardo Paulon. Violência no campo. In: Atlas da questão agrária brasileira. Disponível 
em www2.fct.unesp.br/nera/atlas. Acesso em 25.04.2012. 
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CAPÍTULO 3. 

MEIO AMBIENTE, SAÚDE E DOENÇA NA 

CONSTRUÇÃO/CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO 

 

E já vemos os povos se precipitarem para os 
seios da América, em direção a uma fonte que, 
ainda não, apesar de não inesgotável, foi 
esgotada. Por sua vez, o novo... envelhecerá, 
suas florestas virgens serão derrubadas pelo 
machado da indústria, seu solo ficará mais fraco 
por ter produzido demais o que se lhe pediu 
demais...292 

 

 

3.1. Meio ambiente e a expansão da fronteira agropecuária 

 

A temática ambiental ainda estava em seus debates iniciais na década de 

1970 pois, como afirma Becker, 293  começou a engatinhar após as primeiras 

fotografias espaciais da Terra no final da década de 1960 e meados de 1970. Este teria 

sido, segundo a autora, um momento novo pois forçou a reflexão sobre a temática, 

como um marco inicial para os movimentos ambientalistas porque:  

 

a consciência ecológica planetária, legítima, isto é, a consciência de 
uma responsabilidade comum no uso do planeta foi fundada quando 
a tecnologia dos satélites permitiu ao homem sair da Terra e olhá-la 
de fora, como uma unidade e um bem comum. A globalização 
colocou o desafio ecológico como questão de sobrevivência da 
humanidade, e a Amazônia se tornou símbolo desse desafio.294 

 

                                                
292 VERNE, Júlio. Cinco semanas em um balão. São Paulo: Círculo do Livro, 1995. p.119-120. 
293 BECKER, Bertha K. Significado geopolítico da Amazônia. Elementos para uma estratégia. In: 
PAVAN, Crodowaldo (org.). Uma estratégia latino-americana para a Amazônia – Vol 3. São Paulo: 
UNESP, 1996. 
294 BECKER, Bertha Op cit. p.191. 
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Para Becker, quando se contemplou o planeta a partir de imagens elaboradas 

de fora dele foi despertado um sentimento de preocupação com o meio ambiente que 

cresceu sistematicamente na década de 1970, com as fotografias aeroespaciais da 

Terra, e se consolidaram nos anos 1980, ocasionando o surgimento de grupos 

ambientalistas internacionais, como o Greenpeace. O astrônomo Carl Sagan, ao 

participar do projeto aeroespacial da National Aeronautics and Space Administration 

(NASA), inclusive da elaboração de tecnologias que viabilizaram as primeiras 

fotografias da Terra, defendia que viagens espaciais permitiriam ver a Terra em outra 

dimensão. Assim, ele argumenta que seria possível forçar a reflexão sobre a 

preservação do planeta de uma forma mais abrangente, compreendendo a 

complexidade da temática a partir de um olhar distanciado dos humanos em relação 

ao lugar que habitam.295  

Nesse cenário, o Brasil e a Amazônia, na segunda metade da década de 1970, 

ganharam destaque na cena internacional como um tema de preocupações para o 

mundo. Entretanto, este ainda incipiente debate não propiciou um maior esforço 

político, pois o meio ambiente era ainda visto sem a dimensão global que passou a 

adquirir a partir do final da década de 1980. 

Da década de 1970 e até meados da década de 1980, pouco se problematizou 

o desmatamento e a devastação ambiental daí decorrentes com a construção da 

estrada e, quando a questão surgia era pensando a região como se fosse um vazio. 

Neste sentido, os debates sobre os problemas ambientais na Amazônia concentravam-

se na exploração dos recursos naturais de forma inadequada ou na defesa da proteção 

da selva intocável, ignorando-se que as populações nativas precisam sobreviver. 

Desta forma, quando Médici anunciou a construção da rodovia no meio da 

selva, quase não houve questionamentos relacionados ao meio ambiente e, quando 

surgiram, se concentravam, sobretudo, no argumento de que a intervenção na floresta 

e nos cursos d’água poderia causar problemas graves à saúde pública, através do 

surgimento de novas doenças e propagação de outras já conhecidas. A reflexão sobre 

o problema da degradação ambiental que poderia ser desencadeada com a construção 

                                                
295 Sobre o tema, consultar SAGAN, Carl. Bilhões e bilhões. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
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da estrada principal e das vicinais esteve quase ausente296 ou foi incipiente pois, num 

primeiro momento, este tema não estava na ordem do dia. 

O processo de colonização com transferência dirigida e propagandeada de 

populações de outras regiões do país para a Amazônia levou a consequências futuras 

ao meio ambiente, devido ao incentivo de derrubadas por colonos para agricultura e 

pecuária ou pelo próprio desenvolvimento da obra. Logo após o início das obras, 

alguns veículos de comunicação aventavam algumas possibilidades, enquanto 

hipóteses aparentemente distantes, de se causar danos ambientais de consequências 

definitivas com a construção da Transamazônica. A Veja na matéria intitulada A 

natureza ameaçada, demonstra certa preocupação com o futuro da floresta, ante a 

construção da rodovia: 

 

Dentro de alguns anos, talvez no começo do século XXI, o homem 
poderá ver, no lugar da atual grande floresta amazônica, o 
extraordinário paraíso tropical onde a civilização conseguiu 
harmonizar pela primeira vez a natureza com o progresso. O futuro 
poderá ser também oposto: cinzento e absurdo. Nesta década, 
entretanto, para o bem ou para o mal, está sendo lançada à sorte da 
maior e última reserva natural do planeta. 
Até agora, além do ralo povoamento das margens dos rios, o Brasil 
apenas arranhou os contornos de sua última fronteira. (...) Agora, 
contudo, é o próprio coração selvagem da Amazônia que está sendo 
atacado com três golpes profundos e inéditos297. 

 

Esta é a matéria especial de capa, assinada pelo jornalista Raimundo 

Rodrigues Pereira, com muitas páginas abordando sobre a estrada e a chegada dos 

migrantes, com questionamentos sobre os problemas que poderiam surgir com a 

estrada se esta não fosse avaliada cuidadosamente. O texto problematizando a estrada 

e levantando a possibilidade de danos até mesmo irreparáveis com a sua construção é 

colocado em paralelo a outra matéria sobre as esperanças de populações 

desesperançadas do nordeste e da própria Amazônia. Os ribeirinhos da Amazônia 
                                                
296 A empreiteira Mendes Júnior, responsável, conforme visto no capítulo 2, pela construção de mais de 
mil quilômetros da rodovia, se orgulhava, por exemplo, de seus homens ajudarem a “abrir esse novo 
caminho”, em um texto ao lado de uma imagem da selva ferida pela estrada. Esta propaganda reforça a 
ideia de que o tema da preservação ambiental era incipiente, naquele momento levando empresas a não 
manifestar preocupação em ter sua imagem associada ao desmatamento para abrir estrada. Ver Figura 
24. Mendes Júnior abrindo a estrada na floresta, no II Caderno de Imagens.   
297 PEREIRA, Raimundo Rodrigues. Especial: a última fronteira. Revista Veja. São Paulo, Abril, 
Edição 110, 14 de outubro de 1970, p. 54-62. Acervo digital da Revista Veja. Disponível em 
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em 25.02.2010. 
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estariam vivendo em uma realidade denominada na revista de “mito da miséria feliz”. 

O mito da miséria feliz, um dos textos, do jornalista Raimundo Rodrigues Pereira que 

compõem uma reportagem especial da Veja, questiona intelectuais e jornalistas não 

citados na reportagem por, segundo este artigo, afirmarem haver mais abundância nos 

chamados miseráveis ribeirinhos da Amazônia do que em outras regiões do país.  

Na visão dele não se sustenta o argumento de que as populações tradicionais 

da região dispõem de grande quantidade de peixes e animais para caça na floresta, não 

lhes faltando, portanto, suprimentos básicos. Para o jornalista, este argumento apenas 

reforça este “mito” que seria “um axioma matemático”, pautado na ideia de que  

 

...o homem da região não é tão miserável quanto os miseráveis de 
outras regiões do país; nas águas tem o peixe, no mato tem a caça e  
no aluvião das margens do rio tudo o que plantar dá.298  

 

Este “axioma” seria uma apologia a miséria dos amazônidas sob o pretexto 

de que vivem felizes e em abundância. Nesta reportagem, com muitas críticas e 

lamentos ao infortúnio das populações amazônicas, o jornalista teria encontrado casas 

com um quarto e sem nenhum móvel, somente com uma cama e/ou algumas redes de 

dormir divididas pelos muitos membros da família.  

Também já encontrei em diversas viagens pela Amazônia, residências 

semelhantes as descritas acima e, compreendendo as especificidades dessas 

populações, percebo etnocentrismo no texto em relação ao que o jornalista denomina 

de “mito da miséria feliz”. Pereira baseia esta suposta “miséria”, no perfil das 

moradias e na ocorrência de doenças, devido maus hábitos e ausência de saneamento 

básico. Este articulista, citando uma viagem que fizera pelo município de Tefé-AM, 

parte de pressupostos urbanocêntricos e não consegue analisar o cotidiano dos 

ribeirinhos, em sua diversidade cultural e em suas lógicas próprias diferenciadas de 

ocupação dos espaços: 

 

Depois de uma hora de visitas, o trabalho me pareceu angustiante. 
Nunca havia visto uma miséria tão nua, tão brutal. Nas favelas dos 
aglomerados urbanos do sul ou do nordeste ainda se veem 
elementos de civilização: máquinas, fogões, televisões ou mesmo 

                                                
298 Idem, p. 57. 
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cadeiras. Ali, crianças  de pés nus misturados com animais 
domésticos, cozinhas com água de pote e chão de terra, quartos 
pelados para, em média, cinco ou seis pessoas, e quase sempre, pai, 
mãe e filhos numa mesma cama.299 

 

Esta visão, não apenas de jornalistas e editores da Veja, como também de 

diversos setores da sociedade brasileira, ignora as práticas de sociabilidade, de 

apropriação dos espaços e de relação com a floresta e rios das populações ribeirinhas 

que há muito habitavam a região onde foi construída a estrada. Como já foi referido 

no primeiro capítulo, jornalistas que viajaram pela Transamazônica como Morais, 

Gontijo e Gomes referiam-se constantemente à suposta miséria da população, 

utilizando, entre outros argumentos, o fato de que a cidade considerada o eixo central 

da estrada, Altamira, há décadas sobrevivia da caça e venda de peles de gatos 

maracajás. A construção da rodovia, pautava-se no discurso da superação da miséria 

amazônica, através de uma grande obra de progresso, sem considerar a problemática 

ambiental ou os meios de sobrevivência de populações locais.  

Uma das migrantes, protagonistas da ocupação da rodovia, Gertrudes, conta 

que a ordem era realizar imediatamente, benfeitorias para garantir a posse da terra. 

Caso não fossem construídas benfeitorias, o INCRA poderia retirar a posse e não 

conceder o título definitivo: 

 

Mandava a gente desmatar, para poder o chão ser nosso, então eu 
mais meu marido trabalhamo feito burro de carga para poder ser 
nosso mesmo senão tomavam, tinha de botar fogo no mato logo e 
depois plantar, pra mostrar que a gente veio para trabalhar e não 
para ficar olhando árvore e bicho.300 

 

Ela sempre trabalhou na agricultura e se deslocou com a família para a 

Amazônia para garantir uma propriedade, porque não possuíam nenhuma até então, 

entretanto, para que seu objetivo, o sonho de uma terra própria, fosse alcançado seria 

necessário desmatar, incendiar a floresta e plantar pois, em caso contrário, poderia 

perder a propriedade. Nesse sentido, se hoje ela lamenta ter “tocado fogo em bichos 

                                                
299 Idem. 
300 Entrevista realizada pelo autor, em Uruará em 11.01.2010. 
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tão bonitos”, seria a sua única alternativa viável, naquele momento, para garantir a 

propriedade. 

Depois de estabelecidas novas vilas que posteriormente se tornaram em 

municípios, houve nova onda migratória para a região, sobretudo a partir de 1980. É 

comum se encontrar pessoas que chegaram nesse período em Estreito, Aguiarnópolis, 

Pacajá, Novo Repartimento, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Placas e Rurópolis. 

João é um dos “novos migrantes” que chegaram na década de 1980 em Pacajá e conta 

sua trajetória de derrubada da floresta para vender a madeira para as serrarias por 

baixo preço e para  “limpar o terreno” com o objetivo de deixar o solo apto ao plantio. 

Segundo sua descrição, limpar o terreno equivalia a: 

 

...tocar fogo, hoje nós aprendemo a tocar fogo direito sem espalhar, 
mas antes espalhava, ia além, apesar de que aqui eles mandava 
cumprir um orde de não desmatar muito, só podia metade e hoje em 
dia são menos de metade, né? Mas a gente derrubava mais, não 
tinha jeito, porque nós precisava usar mais terra para sobreviver.301 

 

A intervenção na floresta era significativa e apesar das mudanças 

implementadas na década de 1980 com a intensificação do debate global sobre 

preservação do meio ambiente, João afirma que não teria como proceder de outro 

modo, pois necessitava abrir mais campos para a lavoura para sobreviver. Hoje ele 

afirma lamentar ter desmatado tanto, mas diz que não conhecia qualquer outra técnica 

a ser utilizada para disponibilizar o solo ao plantio. 

Marcus Barros considera em seus estudos sobre doenças e meio ambiente na 

Amazônia, que a intervenção no meio ambiente para os grandes projetos de 

desenvolvimento, além da propagação de doenças ocasionou significativa degradação 

da fauna, flora e recursos hídricos da região, devido uma concepção pautada em 

noções equivocadas que ignoravam as populações locais: 

 

A concepção imediatista e utilitarista do desenvolvimento, que 
abarca a região sem um foco firme na complexa realidade do 
ecossistema amazônico, redundou não apenas na redução dos 

                                                
301 Entrevista realizada pelo autor, em Pacajá, 20.06.2006. 
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recursos naturais, como também em injustiças e pobreza para as 
populações locais...302 

 

As populações locais, como afirmou Barros, foram ignoradas e prejudicadas, 

devido à invisibilidade em que foram colocadas. No mesmo sentido de Barros, 

Matilde de Souza argumenta que “na noção de progresso que preside as políticas 

oficiais, a natureza é obstáculo ao desenvolvimento.”303  José que trabalhou, como 

operário da empreiteira Queiroz Galvão na abertura da rodovia, conta com orgulho as 

atividades de que participou nas obras: 

 

Derrubar esse mato velho, era hora de progredir. Derrubei muito 
mato para abrir clareira para ajudar essa gente a receber comida e 
remédio dos helicóptero, era preciso ajudar e eu tava para ajudar e 
claro (risos) ganhar meu dinheiro também. O problema é nós era 
mal orientado e por isso derrubamo tudo, um pouco mais do que 
devia e aterramo um monte de igarapé. 304 

 

A floresta era vista como inimiga das obras, um obstáculo que se interpunha 

ao progresso da região entretanto, o hoje agricultor e ex-operário afirma ter 

consciência de que devido a falta de orientação adequada, aterraram igarapés e 

provocaram devastação maior do que a necessária para a abertura da estrada. Julga, 

contudo, como fundamental sua participação abrindo as já citadas clareiras, para que 

se pudesse atirar mantimentos aos colonos e aos operários, e manifesta orgulho de 

existir atualmente uma escola que o homenageia, com seu nome. Abrir clareiras para 

que os aviões pudessem visualizar e jogar comida e remédios era uma das instruções 

do INCRA, utilizada nos primeiros momentos de construção da rodovia, pois ainda 

não haveria condições de fazer a distribuição por terra em todos os lugares. 

O tema do meio ambiente atravessa as histórias dos protagonistas da 

Transamazônica, os quais acreditam que poderiam ter agido de outro modo se 

possuíssem o conhecimento atual. Entretanto, suas próprias participações 

multiplicadas pela de outros milhares de pessoas, somadas a concepção central da 

estrada, levou a profundas transformações na paisagem ambiental da região. 
                                                
302 BARROS, Marcus. Clima e endemias tropicais. Estudos avançados 58. São Paulo: IEA/ EDUSP, 
2006. p. 303. 
303 SOUZA, Matilde de. Op cit, p. 23. 
304 Entrevista realizada pelo autor, em Altamira, em 07 de janeiro de 2010. 
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Becker argumenta que os conflitos na Amazônia envolvendo lutas pela terra 

e temáticas ambientais se dão em função do “conflito da região com demandas 

externas”,305 pautadas em visões obsoletas sobre a Amazônia e as populações que nela 

habitam. Estas visões e demandas externas dificultariam se pensar o desenvolvimento 

segundo outros parâmetros que incluíssem as populações da região sem se basear em 

premissas preconcebidas. 

A Transamazônica causou grande devastação em seu próprio traçado que 

compreende segundo dados de engenharia, na obra em si, de “faixa de domínio 

desmatada – 70m” e “largura da pista – 8,60m”,306 com desapropriação de dez 

quilômetros de cada lado da faixa central para fins de reforma agrária,.307 Contudo, a 

degradação ambiental multiplicou-se consideravelmente pela chegada cada vez maior 

de pessoas. O desdobramento do projeto, a implementação das políticas de 

colonização, a forma de ocupação e de plantio por parte dos migrantes, bem como os 

outros tantos que para lá se dirigiram espontaneamente causaram o maior dano que a 

estrada propriamente dita. Matilde de Souza considera que a chegada de seis ônibus 

modernos trafegando pela rodovia facilitou o acesso e o deslocamento de populações, 

propiciando a abertura de fronteiras agrícolas cada vez mais para dentro da selva, nos 

travessões, aumentando  muito além do que fora previsto, a devastação da floresta. 308  

Outro fator de devastação ambiental causado pela Transamazônica é a 

própria concepção de uso da natureza como capital de lucro presente nos relatórios e 

as projeções econômicas de órgãos governamentais. Em 1970, um estudo econômico 

da SUDAM concluiu que se poderia obter grandes lucros com exploração de madeiras 

de lei como mogno (Swietenia macrophylla), cedro (Cedrela fissilis), freijó (Cordia 

goeldiana), sucupira (Pterodon emarginatus) às margens da rodovia.309  

No mesmo sentido, um relatório de 1993 da SUDAM afirma que na faixa 

cortada pela Transamazônica, os recursos florestais da Amazônia “alcançam o 

                                                
305  BECKER, Bertha K. Geopolítica da Amazônia. Estudos avançados 53 – Dossiê Amazônia 
brasileira II. São Paulo, Instituto de Estudos Avançados/ USP, 2008, p. 72. 
306 MARQUES, Dirceu Pinto. Op cit. p.72 
307 Melo Filho afirma que o número de operários é de cerca de 1300 na primeira fase da estrada 
(Estreito-Itaituba), mas os números são imprecisos, devido a contratação irregular de muitos 
trabalhadores sem documentação. Consultar, MELO FILHO, Murilo. Op cit.  
308 Sobre o tema, consultar SOUZA, Matilde de. Op cit. 
309 SUDAM. A Transamazônica e a Cuiabá-Santarém – visão geral das possibilidades econômicas 
apresentadas pelas áreas de influência dessas rodovias. Belém: Departamento de Recursos Naturais., 
1970. p.16-17. Obtido junto a Biblioteca/Arquivo da SUDAM, em Belém. 
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máximo de sua apresentação tanto em quantidade quanto em qualidade” e acrescenta 

às madeiras listadas em 1970, outras espécies como acapu (Vouacapoua americana 

Aubl), andiroba (Carapa guianensis Aubl), cupiúba (Goupia glabra), maracatiara 

(Astronium lecointei Ducke) todas com grande valor comercial. 310 

Um estudo elaborado pelo INCRA em 1971 é ainda mais abrangente, neste 

sentido, pois além de demonstrar otimismo com o potencial de exploração de 

madeiras na Transamazônica, lista também peles e carnes de animais selvagens. 

Assim, constam na lista gatos maracajás (Leopardus weidii), onças (Panthera onca), 

caititus (Tayassu tajacu), ariranhas (Pteronura brasiliensis) e jacarés (Gavialidae) 

como “fonte de recursos econômicos significativos”.311 Analisando os relatórios e 

estudos do INCRA e SUDAM citados acima, podemos concluir que além de a 

natureza, como afirma Souza,312 ser considerada um “obstáculo” para a agricultura na 

abertura da Transamazônica, também era vista como fonte de obtenção de ganhos 

econômicos.  

Em meio a este cenário, em 09 de outubro de 1970, os jornais de todo o país 

divulgaram com entusiasmo a viagem de Médici a Altamira, a simbólica capital da 

Transamazônica, para descerrar a placa e inaugurar o início oficial das obras que 

efetivamente se iniciaram um mês antes.313  Cabe colocar em destaque a manchete 

“Arrancada para conquistar o gigantesco mundo verde” do jornal Folha de São Paulo, 

com uma página central sobre a inauguração, divulgando com entusiasmo a queda de 

uma grande castanheira-do-pará (Bertholletia excelsa). 314 

 

O presidente emocionado assistiu à derrubada de uma árvore de 50 
metros de altura, no traçado da futura rodovia, e descerrou a placa 
comemorativa do início da construção. 
Procedente de Manaus, e depois de sobrevoar durante quase três 
horas a selva amazônica, o chefe do Governo chegou a Altamira às 
11 horas, acompanhado de ministros e demais assessores. Após as 
honras de estilo, seguiu em direção ao centro da cidade, onde foi 

                                                
310 SUDAM. Transamazônica (informações básicas). Belém, maio de 1993. p. 3. 
311  INCRA. Diretrizes básicas para ação do Ministério da Agricultura, através do INCRA, na 
Transamazônica (estudos preliminares). Brasília, 1971. p.34. 
312 SOUZA, Matilde. Op cit. 
313 Apesar de as imagens serem da inauguração da estrada construída, nela constam elementos 
importantes deste mesmo momento, nesse sentido é importante ver Figura 25. Médici e Andreazza 
inauguram a Transamazônica e Figura 26. População de Altamira presencia a inauguração, no II 
Caderno de Imagens. 
314 FOLHA DE SÃO PAULO. Arrancada para conquistar o gigantesco mundo verde. São Paulo, 10 de 
outubro de 1970. 
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entusiasticamente recebido pelos quase 3 mil habitantes de 
Altamira. Sofrendo os efeitos da temperatura reinante – quase 40 
graus – o presidente dirigiu-se para o local da solenidade, distante 
oito quilômetros. Em meio ao caminho, a comitiva entrou por um 
pequeno atalho, andando cerca de 200 metros debaixo das árvores 
que escondiam quase completamente à luz do dia e chegou a uma 
grande clareira aberta de selva. 
(...) Depois descerrou uma placa de bronze incrustrada no tronco de 
uma grande castanheira com cerca de dois metros de diâmetro, no 
qual estava escrito: 
Nestas margens do Xingu,315  em plena selva amazônica, o Sr. 
Presidente da República dá início à construção da Transamazônica, 
numa arrancada histórica para a conquista deste gigantesco mundo 
verde. 

 

A citação acima é repleta de significados, sobre como o governo se 

manifestava em relação à estrada e de como a grande imprensa tratava o assunto. Esta 

placa, o marco da conquista do gigantesco mundo verde, foi pregada no tronco de 

uma gigantesca castanheira derrubada para servir de monumento. A castanheira 

chamada por muitos de a rainha da floresta amazônica, devido sua estatura e por se 

destacar entre o emaranhado de árvores, emocionou o general-presidente como 

símbolo de uma arrancada, de uma nova era para Amazônia. 

Uma nova era se iniciou na Amazônia, mas os seus efeitos, as consequências 

da conquista ainda estavam por vir e nem analistas, nem governo possuíam a clara 

dimensão, naquele momento, de onde iria chegar, porque houve grandes diferenças 

entre a concepção original e o que ocorreu na prática, no tocante ao processo de 

ocupação.  

Um pequeno pedaço do tronco da castanheira tombada, com uma grande 

placa, permanece até hoje na entrada de Altamira e é carinhosamente (ou 

ironicamente?) chamado pela população local de “pau do presidente”,316 mas não 

mais circundado por uma clareira e sim por cidades que cresceram a sua volta. A 

floresta foi ficando mais ao fundo, cada vez mais distante dali e é um tema importante 

a este trabalho analisar os significados da castanheira de mais de 300 anos e 50 metros 

                                                
315 Para se ter uma ideia da cor e do formato do rio Xingu, economicamente  e ambientalmente 
fundamental para os municípios em seu entorno, inclusive alguns da Transamazônica, como Senador 
José Porfírio, Altamira, Anapu, Pacajá e Brasil Novo ver Figura 27. Vista panorâmica do Xingu a partir 
do Campus de Altamira/UFPA, no II Caderno de Imagens. 
316 Ver Figura 28. “Pau do Presidente”, no II Caderno de Imagens. 
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de altura que tombou.317 Em seu livro de memórias, o engenheiro Pinto Marques, do 

DNIT, assim relatou suas impressões sobre o acontecimento inaugurador da rodovia: 

 

No dia do acontecimento, aliás, inédito para a cidade, a mesma 
estava em efusiva festa. Acredito que 30% da população se fazia 
presente às proximidades do campo de pouso. As pessoas que não 
estavam na comitiva tiveram que chegar bem antes, pois uma hora 
antes do pouso do avião que o presidente viria não poderia haver 
qualquer outro pouso ou decolagem. 
A subversão ainda não estava disseminada na região, o que tornou o 
acontecimento tranquilo e festivo.  
A expectativa era geral. O sol não incomodava ninguém. Todos 
permaneciam ansiosos em ver de perto um Presidente da República, 
alguns pela primeira vez. 
...Descem os seguranças, os ministros e, finalmente, a pessoa mais 
aguardada por uma população até então esquecida e desconhecida 
do mundo. 
Foi um barulho de palmas, gritos, choros, lágrimas. Vocês já 
ouviram um barulho de lágrimas? Pois eu já. Confesso a vocês que 
a emoção foi grande e tomou conta de todos os presentes. 318 

 

A descrição emocionante da inauguração da rodovia por um de seus 

protagonistas, orgulhoso da presença de Médici junto a sua, aponta para as muitas 

emoções que as populações locais teriam de enfrentar, com as transformações em 

todo o meio em que viviam. D. Erwin Krautler, austríaco, atual bispo da prelazia do 

Xingu, sediada em Altamira, retomou, recentemente, a temática, ao comentar os 

impactos ambientais de projetos desenvolvidos nos últimos anos, como o da 

construção de uma hidrelétrica de Belo Monte no Rio Xingu, ao reportar-se ao marco 

inicial da Transamazônica e como se sentiu ao ver a castanheira caindo: 

 

...não entendi e jamais entenderei como o presidente poderia ficar 
“emocionado” ao ver uma majestosa castanheira cair morta. Não 
entendi as palmas delirantes da comitiva desvairada diante do 
estrondo produzido pelo tombo desta árvore, a rainha da selva. 
Aplauso para quem e em razão de quê? A placa fala da “conquista 
desse gigantesco mundo verde”. A implantação do marco pelo 
presidente não passa de um ato cruel, bárbaro, irracional, macabro. 
O que significa “conquistar”? É “derrubar”, “abater”, “degolar”, 
matar “,“assassinar”? Um emocionado presidente inaugura a 
destruição da selva milenar ! Por incrível que pareça, derrubar e 

                                                
317 Ver Figura 29. Castanheira desafia a estrada, no II Caderno de Imagens. 
318 MARQUES, Dirceu Pinto. Op cit. p.51 e 52. 
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queimar a floresta é doravante sinônimo de desenvolvimento e 
progresso. 319 

 

Derrubar, matar, desenvolver, progredir, assassinar, palavras de forte 

conotação utilizada pelo então padre e hoje Bispo da Prelazia do Xingu para 

expressar, anos depois, em 2005, o estupor e a indignação que teria sentido ao 

presenciar o ato de inauguração da Transamazônica. Em sua concepção, uma 

castanheira-do-pará derrubada depois de centenas de anos viva, não deveria suscitar 

em Médici emoções positivas e nem os aplausos de políticos, empresários e veículos 

de comunicação presentes.  

Não foram encontradas na documentação, críticas do então Padre Erwin 

Krautler quando da construção da estrada, o que não implica afirmar que não fosse 

contrário desde aquele período até porque, naquele momento, já atuava politicamente 

de forma crítica em relação ao governo. Cabe ressaltar que ele é atualmente 

presidente nacional do CIMI e respeitado ativista político, da região do Xingu, 

recebendo, por isso, vários prêmios internacionais, tendo sido inclusive preso e 

agredido pela polícia ao defender trabalhadores em 1983, como noticiaram a Veja e 

Folha de São Paulo.320 Entretanto, seu tio, D. Eurico Krautler, bispo da prelazia do 

Xingu anterior a D.Erwin, em discurso de 27 de setembro de 1972, saudou Médici, 

em Altamira, pela construção da estrada: 

 

Em mensagem que se dignou enviar ao povo brasileiro, em outubro 
do ano passado, o nosso Pontífice Paulo VI, exímio amigo do 
Brasil, usou esta magnífica expressão: “Cristo aponta para a 
Amazônia”. Sim, Cristo aponta para o Brasil e para a Amazônia 
assinalando-nos como exemplos, pois quando com imensa tristeza 
assistimos a guerras fraticidas em outros países, nós aqui temos a 
indizível felicidade de constatar a execução de uma obra de paz, que 
ninguém ousava imaginar que fosse possível tornar realidade. 
O que V.Exa. e o seu Governo trouxeram para Altamira com a 
abertura da Transamazônica impõe ao nosso povo do Xingu uma 
grande responsabilidade perante a Nação e a Igreja, estas duas 
sociedades que fraternalmente se ajudam no desempenho da missão 
que Deus dá a cada povo de trabalhar pelo bem material e espiritual. 

                                                
319 KRAUTLER, Erwin. Op cit. p. 09. 
320 REVISTA VEJA. Bombas na floresta: lavradores bloqueiam a Transamazônica, o Planalto ameaça 
intervir no Pará, a polícia age e o bispo do Xingu vai preso. São Paulo, Abril, Edição 770, 08 de junho 
de 1983, p. 36-38. Acervo digital da Revista Veja. Disponível em 
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em 12.04.2010 e FOLHA DE SÃO 
PAULO. PM continua em prontidão na Transamazônica. São Paulo, 03 de junho de 1983. 
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(...) Sr. Presidente, sendo Vossa obra na Amazônia, uma Obra-
Prima de Paz, cabe a todos nós o honroso dever de fraternalmente 
colaborar em sua realização, transformando-a em sólida base de um 
Brasil feliz e grandioso.321 

 

D. Erwin manifestou-se estupefato com a derrubada da castanheira de cerca 

de 300 anos, enquanto seu tio, D. Eurico, elogiou o que considerou o início de uma 

obra na região que teria levado paz e felicidade a população de Altamira e municípios 

adjacentes. A despeito dos impactos ambientais, um grupo de bispos brasileiros, 

liderados por D. Evaristo Arns, segundo a Folha de São Paulo,  entregou um 

documento ao Sínodo, em Roma, argumentando que a Transamazônica facilitava a 

evangelização da Amazônia.322 Pode se perceber, portanto, que havia manifestações 

positivas, sob o ângulo de facilitar a logística da expansão da Igreja através da 

estrada, diferentemente da manifestação do atual Bispo do Xingu. 

Em 1971, como forma de promover e divulgar o empreendimento junto à 

opinião pública, o Ministério dos Transportes promoveu um Concurso Nacional de 

Poesia sobre a Transamazônica, cujos vinte poetas selecionados que tiveram seus  

trabalhos publicados sob a forma de livro, não eram da região e dada a documentação 

levantada, dificilmente lá estiveram. As poesias selecionadas são emblemáticas por 

resultarem de um concurso amplamente divulgado nacionalmente, em revistas de 

grande circulação, com o intuito de promover a estrada. Muitos trabalhos 

selecionados, expressavam explicitamente a ideologia de que o progresso e o 

desenvolvimento, promovidos pelo governo e empunhados por heróis colonizadores 

levariam ao triunfo sobre a floresta: 

 

...esta estrada, neste espaço 
é em cada metro moldada 
com carinho e por firme braço 
que da máquina passa à enxada 
 
esta estrada, neste espaço 
avança em cada árvore que cai 
tem fome no alimento escasso 
que rápido na fome se esvai 

                                                
321  KRAUTLER, Eurico. Discurso de saudação ao Senhor Presidente da República. Diário do 
Congresso Nacional. Seção II, de 10 de novembro de 1972 apud REBELO, Darino Castro. Op cit. 
p.226. 
322 FOLHA DE SÃO PAULO. Transamazônica e a Igreja. São Paulo, 10 de novembro de 1973. 
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(...) este homem nesta estrada 
que suga, aperta e destrói 
sofre, mas, na carne conturbada 
repousa um grito: HERÓI323 

 

José Salles Neto, um dos selecionados em sua primeira publicação de poesia, 

então estudante de Engenharia Eletrônica da Universidade de Brasília, natural de 

Araxá-MG, não diferia em sua visão dos demais selecionados. Os outros autores 

também não apresentavam visões com significativas diferenças em relação aos meios 

de comunicação e as opiniões encontradas no restante da documentação, na primeira 

metade da década de 1970. A estrada evocava, segundo esta visão, um dever 

patriótico de conquista de seu território, de vitória sobre a floresta para entregá-la a 

flagelados nordestinos. As árvores tombadas seriam apenas testemunhas, mártires, 

símbolos da epopeia, como se tornou a castanheira em Altamira. 

Do mesmo modo, Consuelo Belloni, Agente Fiscal de Tributos Federais de 

Porto Alegre-RS, aposentada, autora de várias obras, membro de diversas entidades 

literárias, como a Academia Feminina de Letras do Paraná, publicou um livro, nos 

quais as mesmas ideias da publicação do Ministério dos Transportes são evocadas, 

como se pode perceber no trecho abaixo: 

 

Pobre árvore caída! 
 – hoje holocausto –  
tu que foste a parte do impossível, 
da floresta, então intransponível... 
o passado...o mistério...a ilusão... 
Caída! És o símbolo dos fortes 
Morta! És o marco da visão 
 – visão futura – da ciência 
da técnica, da realização  
 
Tu não morreste! 
Tu vais viver no amor 
De uma nova geração 
Que faz do trabalho uma epopéia 
E, na História da Pátria, 
            Compila 
A sua página de ação 

                                                
323 SALLES NETO, José. De uma estrada, uma terra e um homem. DUARTE, Walter (org.). Tempo de 
estrada. 20 poemas da Transamazônica. Rio de Janeiro: Ministério dos Transportes/ Instituto Nacional 
do Livro, 1972. 
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(...) Isto não é invasão 
dos teus régios domínios 
               somente 
para destruição; 
             todo o teu sofrimento 
é construção – 
– é desenvolvimento – 
por aqui passarão 
transitando riqueza 
e a sonhada civilização 
milhares de outras vidas 
               trazendo sobre ti 
as cores do teu verde, 
as cores do teu sol, 
as cores do teu céu!324 

 

Beloni,325 em seu livro-poema, cria no leitor a falsa ideia inicial de que fará 

uma crítica a destruição ambiental com a construção da estrada, mas logo sobrepõe 

qualquer conclusão neste sentido com uma exaltação ao heroísmo das árvores que 

tombavam, como testemunhas e mártires do progresso. As árvores, apontadas como 

mártires na conquista da Amazônia, são sobrepujadas apenas por um HERÓI ainda 

maior do que elas, escrito com letras maiúsculas: os trabalhadores da obra e os 

migrantes colonizadores que, segundo ela, com coragem estariam a cumprir um dever 

patriótico em uma epopeia da nação brasileira. 

Muitas outras poesias, romances, propagandas, matérias jornalísticas, 

discursos de ministros ou do presidente ainda poderiam ser aqui colocados para 

reforçar a mesma ideia, de que o progresso e desenvolvimento da Amazônia seriam 

feitos a qualquer custo, ao sacrifício de milhões de árvores tombadas, para que 

pudesse viabilizar uma transformação profunda na paisagem da região.   

O presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF),  

João Maurício Nabuco referindo-se aos impactos ambientais declarou que o homem 

alterou o meio ambiente para “construir um outro meio ambiente muito mais 

favorável à civilização e a condição humana”,326 numa fala corroborada no mesmo 

artigo pelo governador do Acre, Wanderley Dantas que: 

                                                
324 BELLONI, Consuelo. Transamazônica (Brasil, 1970 – Momento histórico). Porto Alegre: Pongetti, 
1973, p. 12 e 13. 
325 BELONI, Consuelo. Op cit. 
326 JORNAL DA TARDE. Desmatamento da Amazônia? Não há perigo dizem. São Paulo, 07 de 
outubro de 1971. 
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não vê nenhum desequilíbrio ecológico da região com o 
desmatamento [para abrir a estrada]: 
- Mesmo na base do incêndio, a floresta amazônica levaria um 
século para ser destruída.327 

 

Certamente muitos dos discursos, sejam de literatura, articulistas ou agentes 

do governo necessariamente seriam remodelados em tempos atuais, dada a 

problemática do aquecimento global e desenvolvimento sustentável mas, ainda hoje, 

um discurso semelhante ao dos anos 1970, aparece discretamente, sob outra 

roupagem, em relação a novos projetos de desenvolvimento da Amazônia.328  

A temática da vitória sobre a floresta para o desenvolvimento e o progresso 

aparentam ser parte de uma permanência histórica, apresentada em diferentes formas 

e em diferentes períodos históricos ao longo de séculos. Esteve na agenda no final do 

século XIX quando Euclides da Cunha329 propôs a colonização, no mesmo século e 

início do XX, na construção da ferrovia Madeira-Mamoré, em meados do XX, com a 

rodovia Belém-Brasília,330 e se mostra, com outra roupagem, no início do XXI.  

Entre lanches, durante agradável conversa, no município de Humaitá, no 

Amazonas, penúltimo município da gigantesca rodovia, as ex-colonas Juliana, Márcia 

e Júlia331 falaram sobre o que seria colonizar, na concepção do governo: desmatar o 

máximo possível para receber do INCRA, o documento provisório de propriedade.  

Elas saíram de Rondônia para adquirir um lote em Itaituba, próximo a estrada e 

depois uma residência em Humaitá, pois: 

 

                                                
327 Idem. 
328 Em outros projetos de desenvolvimento e exploração de recursos naturais da Amazônia, a ideia do 
progresso a todo custo e dos vazios demográficos, ainda se faz, sob outras roupagens presente, como 
no projeto do complexo hidrelétrico do rio Xingu, iniciado em 1975, retomado em 1988 e outra vez, no 
presente momento, sob o nome de Complexo Belo Monte. Este projeto é marcado por polêmicas e 
conflitos com populações indígenas e ribeirinhos que seriam atingidos pelas barragens. Sobre o tema, 
consultar ALONSO, Sara & Castro, Edna. Processo de transformações e representações do rural-
urbano em Altamira. In: CARDOSO, Ana Cláudia Duarte. O Rural e o Urbano na Amazônia: 
diferentes olhares em perspectivas. Belém: EDUFPA, 2006. pp.162-215. 
329 CUNHA, Euclides. Op cit. 
330 HEBETTE, Jean & MARIN, Rosa Elizabeth. Op cit. 
331Anotação do Diário de campo do autor, em Humaitá, em 19 de janeiro de 2010. 
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aqui não tinha limites para terras, eles, os funcionários do INCRA, 
marcavam de acordo com as benfeitorias que a gente fazia, então a 
gente tinha de derrubar floresta e construir.332 

 

Adequando-se as normas vigentes da época e trabalhando muito em suas 

propriedades essas mulheres e o restante de sua família construíram suas vidas em 

uma perspectiva que não lhes seria possível em seu estado de origem, o Espírito 

Santo. Em Humaitá, segundo elas e outras pessoas, incluindo funcionários de órgãos 

federais que atuavam na região, nas décadas de 1970 e 1980 era imperativo abrir 

plantações na floresta e construir uma casa, para que o colono pudesse ser proprietário 

da terra. O mesmo ocorreu em outras zonas de colonização da estrada, como Altamira 

e Marabá (embora nesses municípios fosse demarcado o lote de cem hectares), pois os 

colonos deveriam efetivamente ocupar a terra para garantir a propriedade.  

O INCRA criava, portanto, um sistema pautado na lógica de devastar para 

ocupar, pois acreditava-se que assim se viabilizaria o crescimento da agricultura e da 

pecuária na floresta e não se permitiria a propriedade de terras improdutivas para 

especulação. Souza, ao problematizar as derrubadas para expandir a fronteira agrícola, 

como uma política oficial para a Transamazônica, afirma que: 

 

Na concepção que preside o processo de desenvolvimento regional, 
as queimadas são consideradas benfeitorias, e a política de 
incentivos fiscais beneficia projetos cuja atividade implica 
destruição da região de maior diversidade biológica do planeta. 

 

No mesmo sentido da análise de Souza, o antropólogo mexicano Emílio 

Moran, o qual desenvolve estudos na Transamazônica desde 1970, argumenta que, 

“no começo, a maioria dos recém-chegados considerava a floresta como um obstáculo 

aos seus interesses e desmatavam as áreas sem se preocupar com os recursos naturais 

que poderiam ser utilizados”.333 O autor analisa que somente se podem considerar 

recursos quando estes são assim concebidos pelas populações humanas, e a floresta 

                                                
332 Idem. 
333  MORAN, Emílio F. Estratégias de sobrevivência: o uso de recursos ao longo da rodovia 
Transamazônica. Acta Amazônica. Manaus: Editora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 
1977. p.365. 
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não seria, num primeiro momento, vista pelas populações migrantes como recurso 

natural: 

 

Os pioneiros que vieram a ser lavradores na Transamazônica não 
reconheceram os recursos da floresta nem os diferentes modos de 
explorá-los. O primeiro recurso deles foi cortar a floresta e afastá-la 
o mais possível. Isto é evidente, principalmente, ao redor das casas, 
onde eles não deixam crescer nem uma pontinha de grama ou 
vegetação natural.334 

 

Os colonos da região adentraram cada vez mais na floresta, o que ocasionou 

em conflitos com populações ribeirinhas e indígenas e também causou impactos 

ambientais muito acima dos previstos. A união entre a forma de plantio, baseada no 

sistema de coivara,335 com o desconhecimento da floresta e a migração espontânea 

para além das áreas destinadas ao processo de colonização, proporcionou relevantes 

impactos ambientais. 

Para agravar ainda mais o quadro, a partir da década de 1980, muitos 

agricultores substituíram paulatinamente a produção agrícola pela plantação de 

pimenta-do-reino e a formação de pastos para criação de gado devido ao fato de, 

segundo eles, não haverem recebido apoio técnico das agências nacionais, o que lhes 

geraria prejuízos. Como a pecuária bovina necessita de pastos e a gestão das 

propriedades rurais é baseada constantemente pela partilha de suas propriedades com 

os filhos que se casam, os colonos acabam necessitando utilizar e obter cada vez mais 

terras para agropecuária. Esta demanda provoca a necessidade de desmatar nas áreas 

que em princípio seriam destinadas a reserva florestal.336 

Gerard Roy, 337  discutindo abordagens agro-econômicas das instituições 

governamentais e não governamentais que atuam até hoje na Transamazônica, 

                                                
334 Idem. p.365. 
335 A coivara é a técnica baseada  na derrubada e queima da floresta para preparar a terra para o plantio, 
gerando, a curto prazo, maior fertilização da terra com os sedimentos minerais da queimada. Todavia, a 
médio prazo este sistema provoca empobrecimento do solo, devido a lavagem de seus sedimentos 
minerais pelas chuvas, num processo conhecido como lixiviação. 
336 As plantações de diferentes culturas multiplicaram-se, ao longo dos anos, para se ter uma imagem 
do início deste processo, ver Figura 30. Lavradores na Transamazônica e Figura 31. Colheita de cana 
às margens da estrada, no II Caderno de Imagens. 
337 ROY, Gerard. A agricultura nas frentes de colonização da Transamazônica: ensaio crítico sobre as 
abordagens agroeconômicas In: ALBALADEJO, Christophe & VEIGA, Iran (orgs.). Agricultura 
familiar: pesquisa, formação e desenvolvimento Vol I. Belém, UFPA/CAP/NEAF, 2002, pp. 81-107. 
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considera problemática a gestão do lote por migrantes que em sua maioria derrubam a 

mata para a elaboração de pastagens destinadas a criação de gado para subsistência da 

família. Este sistema levaria progressivamente à necessidade de adquirir mais terras, 

porque as terras repartidas com os filhos escasseiam cada vez mais, num processo de 

quase inevitável esgotamento de pastagens e progressiva derrubada da floresta.  

Os agricultores aprofundariam assim uma relação de queima-derrubada-

pastagem-esgotamento-terra-queima-derrubada-pastagem construindo um círculo do 

qual não conseguem sair. Para Roy, o problema está no modelo de gestão do lote e no 

significado que a terra possui: 

 

essa maneira de produzir baseada essencialmente na fertilidade 
natural da terra existente como natureza-floresta e na força física do 
trabalho familiar em cooperação: os investimentos em bens 
produtivos e em instrumentos de trabalho são reduzidos ao mínimo 
e as despesas em dinheiro, quando ocorrem, são feitas para 
acompanhar o trabalho da natureza física e humana. Esse agricultor-
criador ajunta bens que têm valor no mercado, mas o resultado de 
sua venda não retorna à produção: ele é destinado à construção da 
casa da família, à compra de terras para os filhos e, a mais longo 
prazo, à segurança da velhice do agricultor.338 

 

A escassez e o esgotamento da terra, juntamente com a destruição da 

floresta, criam um cenário de relação com o meio ambiente que causa outros efeitos 

de ordem ecológica. João,339 58 anos, que migrou do Espírito Santo, no início da 

década de 1980, para a zona rural do município de Pacajá (um município que surgiu 

às margens da Transamazônica, após a construção desta), no Pará afirma que: 

 

outro dia, eu tava em casa, faz uns dois ano isso aí, não três, e 
quando vi tinha uma onça enorme atacando meu menino e os 
cachorro tudo gritando enquanto ela rodava, rodava, doidinha que 
tava a bicha. Puxei um terçado e acertei uma lapada na cabeça da 
desgraçada, depois matei, tá aqui a foto [ele mostrou-me uma foto 
de onça morta, caída sobre seus braços]. Não sei o que deu que 
agora que as onça tão atacando sempre pra esses lado aqui, o gado e 
os menino. 

 

                                                
338 Idem, p. 100. 
339 Entrevista realizada pelo autor, na zona rural de Pacajá-PA, em 20 de junho de 2006. 
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Como ele próprio relata, todo o campo que eu enxergava, a longa distância, 

era anteriormente floresta densa com muitos animais selvagens, por isso ele se 

considera um “desbravador, um pioneiro da Transa”. Ele prevaleceu na luta contra a 

floresta, mas não consegue perceber a relação entre suas “conquistas” e os ataques de 

onça. Moran, destaca que as alterações significativas nos hábitos de grandes 

predadores como a onça (que neste caso estavam se aproximando e atacando 

humanos), comprovam a ocorrência de graves problemas no ecossistema.340 As 

alterações em uma parte do ecossistema provocam mudanças ecológicas envolvendo 

vários seres vivos, o que possivelmente poderia explicar a mudança no 

comportamento dos animais devido à destruição da mata. Félix Guattari, em um 

ensaio sobre a relação entre ecologia, meio ambiente e cultura relacionados à 

industrialização e à ideologia do progresso, defende que 

 

mais do que nunca a natureza não pode ser separada da cultura e 
precisamos aprender a pensar transversalmente as interações entre 
ecossistema e universos de referências sociais e individuais.341  

 

Para este autor, a separação entre ecologia, cultura e meio ambiente nas 

análises sobre a problemática, dificulta a compreensão das consequências ecológicas a 

partir de práticas sócio-políticas em nossa sociedade. Para Matilde Souza,342 as 

políticas de Geisel na Transamazônica alterando as iniciadas por Médici, através do 

POLAMAZONIA e II PND, em 1974, aceleraram investimentos e incentivos fiscais 

para latifundiários e aumentaram de modo significativo o desmatamento. Ao mesmo 

tempo, como problematizado no capítulo anterior, estas mudanças desenharam um 

cenário de conflitos fundiários de grandes produtores com agricultores familiares que 

iria se mostrar em vários momentos, a partir da década de 1980.  

Sob o título Natureza morta, a Veja de 22 de janeiro de 1980, anunciava 

novos paradigmas se afirmando no tocante à questão ambiental. A reportagem, com 

um subtítulo da matéria dedicado a Transamazônica, demonstrava grande 

preocupação com a destruição das florestas tropicais, sobretudo no continente 

africano e nas Américas, enfatizando que 

                                                
340 MORAN, Emílio. Op cit.  
341 GUATTARI, Félix. As três ecologias. Campinas-SP: Papirus, 1990, p. 25. 
342 SOUZA, Matilde de. Op cit. 
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Na década passada, por exemplo, a Transamazônica permitiu a 
entrada para o interior de milhares e milhares de conquistadores de 
um território até então virgem. Calcula-se que 11,2 milhões de 
hectares de floresta já tenham sido derrubados na região. 343 

 

Até a década de 1970 o tema dos impactos ambientais com a construção da 

Transamazônica não estava presente ou apenas, como discutido anteriormente, como 

uma preocupação localizada e isolada de algum pesquisador ou político. Até mesmo 

políticos contrários ao projeto não utilizavam os impactos ambientais como 

argumentos, mas outros, principalmente de ordem econômica.  

O plano de exploração oficial da SUDAM para as rodovias Transamazônica 

e Santarém-Cuiabá também se baseia em critérios econômicos e analisa os vultosos 

lucros que se poderia obter ao investir e explorar os recursos agropastoris, minerais e 

florestais. Em relação aos recursos florestais madeireiros, o estudo da SUDAM não 

menciona, em momento algum, a fauna e flora como um bem a ser preservado, mas se 

detém em levantar os possíveis ganhos a serem obtidos com a extração de madeira, 

fazendo uma explanação sobre as espécimes que seriam encontrados.344Comentando 

os impactos ambientais de políticas na Amazônia, Confalonieri defende que  

 

o pano de fundo comum a esses eventos são políticas de 
desenvolvimento e uso de recursos que desprezam as 
potencialidades regionais, desconhecem a resiliência ambiental e a 
sustentabilidade ecológica da Amazônia.345  

 

Como se pode confirmar pelo projeto da SUDAM e discursos de políticos e 

imprensa, não se fez uma avaliação dos riscos ambientais com a construção da estrada 

e nem se buscou trazer benefícios às populações tradicionais da Amazônia. Nesse 

                                                
343 REVISTA VEJA. Natureza morta. São Paulo, Abril, Edição 633, 22/10/1980, p. 54-55. Acervo 
digital da Revista Veja. Disponível em http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em 
25.03.2010. 
344 SUPERINTENDÊNCIA DE DESNVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA. A Transamazônica e a 
Cuiabá-Santarém – visão geral das possibilidades econômicas apresentadas pelas áreas de influência 
dessas rodovias. Belém: SUDAM/Ministério do Interior, 1970. Documento coletado junto a 
Biblioteca/Arquivo da SUDAM, em Belém. 
345 CONFALONIERI, Ulisses E.C. Saúde na Amazônia: um modelo conceitual para a análise de 
paisagens e doenças. Estudos avançados 53 – Dossiê Amazônia brasileira II. São Paulo: IEA/ USP, 
2008, p. 224. 
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sentido, pode-se afirmar que a Transamazônica somente poderia ter sido construída na 

conjuntura política e social nacional e internacional da primeira metade da década de 

1970, pois infringiu direitos de populações tradicionais e ocasionou danos 

significativos ao meio ambiente. 

Mas, na década de 1980, em retrospectivas sobre a obra, a questão ambiental 

passou a ser um dos temas centrais para argumentar-se sobre os problemas 

ocasionados pela rodovia ou então, como na Veja, ao tratar da destruição de florestas 

tropicais. A rodovia mais comentada da primeira metade da década de 1970 se 

tornava uma das grandes vilãs do desmatamento e juntamente com ela seus 

idealizadores também se tornaram os vilões do meio ambiente, por não terem 

observado os impactos ambientais da estrada. 

Dirceu Pinto Marques, engenheiro que trabalhou na construção da estrada, 

defende a rodovia e se opõe, com veemência, ao discurso ambientalista contrário ao 

empreendimento: 

 

...ficou acertado há mais de trinta anos, que o Brasil daria prioridade 
em construir o que faltava para chegar à fronteira “Boqueirão da 
Esperança”, e o governo peruano, faria, por sua parte, o sacrifício de 
transpor 3 cordilheiras do complexo Andino e nos daria a mão 
comemorando duas aspirações de valor incalculável. Para nossa 
tristeza, passado todo esse tempo, os governos seguintes deixaram-
se submeter as ONGs346 internacionais (segundo a imprensa, somam 
mais de 300 somente no norte do país), que, com desculpas 
ambientais, impedem que duas nações possam ter maiores opções 
em todo tipo de atividade. Forçam o governo a criar reservas 
florestais no caminho... 347 

 

Há dois momentos importantes do debate ambiental que enfocaram a 

Amazônia: na segunda metade da década de 1970, no cenário nacional, após as 

críticas de Geisel e as mudanças na política para a estrada e, no internacional, devido 

conferências do meio ambiente e a crise internacional do petróleo que deslocou o eixo 

da problemática ambiental para a preservação de recursos naturais. No final da década 

de 1980, com as pesquisas que descobriram um buraco na camada de ozônio, causado 

pelo gás CFC (cloro flúor carbono) se acentuaram as preocupações ambientais com a 

                                                
346 Organizações Não Governamentais. 
347 MARQUES, Dirceu Pinto. Op cit. p.77. 
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Amazônia e, consequentemente, com as grandes obras na região, como a 

Transamazônica. 

Em 1975, foi publicado, por dois ecologistas norte-americanos, Goodland & 

Irving, um livro denominado Amazon Jungle; Green Hell to Red Desert 348que teve 

grande repercussão internacional, por criticar as políticas desenvolvimentistas do 

Brasil para a Amazônia, especialmente a Transamazônica, como causadores, a médio 

prazo, de danos ambientais catastróficos e irreversíveis, na Amazônia e no mundo. 

Andreazza logo respondeu, com destaque de capa na Manchete, que “a 

Transamazônica é uma trincheira contra as ambições estrangeiras”. Assim, ele 

buscava deslocar o debate da problemática ambiental para o tema da soberania 

nacional, ao defender que a estrada não causaria grandes impactos ambientais e que as 

críticas eram fruto da cobiça internacional pela região e uma tentativa de impedir o 

desenvolvimento do Brasil.349 

Em 1989, logo após a queda do muro de Berlim, surgiram através de 

pesquisas, descobertas sobre os danos à camada de ozônio causados pelo gás CFC. 

Estas descobertas trouxeram ao centro da cena internacional um intenso debate 

ambiental frente ao desenvolvimento e a crença de que a industrialização traria 

soluções para o mundo.350 Estas preocupações levaram a realização de reunião 

especial da Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, denominada ECO-92, realizada na cidade do Rio de 

Janeiro, que teve como tema importante a preservação da Amazônia, considerada 

como fonte de ar, água, fauna e flora fundamentais ao planeta.  

O tema dos danos ambientais continua dialogando com o dos projetos de 

expansão de uma estrada que após colonizar, cresceu e, assim, da fronteira 

agropecuária segue se estendendo para dentro da floresta, diminuindo cada vez mais a 

mata virgem e esse fato pode ser observado visualmente ou confirmado através das 

fontes, como imprensa, entrevistas ou literatura. Para John Coningham Netto, 

refletindo através de seu alter-ego protagonista: 

 

                                                
348  GOODLAND, R.J.A. & IRWIN, Elsevier. Amazon Jungle: Green Hell to Red Desert?. 
Amsterdam–Oxford–New York: Scientific Publishing Company, 1975. 
349 REVISTA MANCHETE. Andreazza. Rio de Janeiro, No. 1223, 27/09/1975. 
350 Sobre o tema, consultar LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos – ensaio de Antropologia 
Simétrica. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994. 
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...as poucas vozes da selva foram atropeladas. Que o digam as 
monumentais castanheiras-do-pará destruídas por ignorância. 
(...) o pé de cupuaçu que vieram procurar havia sido cortado por 
algum imbecil de fora, aparentemente quis colher os frutos direto do 
pé... esse era o problema com as hordas de forasteiros invadindo a 
região: não recebiam instrução sobre como coabitar com a natureza, 
na Amazônia, daí destruíam antes de entender. 351 

 

Este escritor considera os migrantes, fazendeiros e agricultores familiares 

que derrubam a mata como imbecis componentes de uma horda de forasteiros de fora 

e sem instrução para lidar com a floresta. Em outro sentido, Pinto Marques acredita 

que o discurso ambiental não se sustenta porque seria apenas forjado por organizações 

estrangeiras para se apropriar da Amazônia. O mesmo discurso ambiental que se 

consolida nos anos 1980 e que, segundo Pinto Marques, impediu a conclusão da 

integração do Brasil ao Pacífico.  

Na década de 1980 passou-se a mesclar a crítica ambiental com a imagem de 

que o gigante verde ferido em seu seio pela Transamazônica não teria se curvado e 

que teria engolido, logo após construção, a rodovia invasora. A imagem criada 

popularmente de que a estrada foi engolida pela sela é um argumento utilizado para 

explicar o fracasso do empreendimento.  

Viajando pela estrada podemos perceber que diferentemente do que muitos 

acreditam, ela não foi engolida pela selva, mas está progressivamente engolindo a 

selva, tendo como consequência, uma série de danos ambientais e também problemas 

à saúde pública, com o aparecimento de novas doenças. Como a descoberta em 1972 

da Síndrome Hemorrágica de Altamira (SHA), mas houve também a propagação de 

doenças já conhecidas, como a malária, febre amarela e a leishmaniose, um temor 

presente entre especialistas e articulistas, como veremos nas próximas seções.  

 

3.2.     Políticas públicas e debates sobre saúde e doença 

 

Árvores que caem, estradas abertas, pessoas trabalhando, outras chegando, 

entre sonhos, esperanças e temores. A floresta se adentra em metamorfose, fauna, 

flora e vastos recursos hídricos são atingidos em seu seio, no movimento de 

                                                
351 CONINGHAM NETO, John. Op cit. p. 11 e 27. 
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bulldozers e outras máquinas de obras que atuam sob a mão de operários, políticos e 

migrantes, ante o olhar atento dos nativos da Amazônia como caboclos ribeirinhos e 

indígenas. 

Entretanto, outro movimento preocupava especialistas e jornalistas: o de 

bactérias, fungos, vírus e outros organismos vivos que poderiam vir a causar danos à 

saúde humana, a partir das feridas abertas no seio da floresta para abertura da 

gigantesca estrada que se fosse construída no Velho Continente, como compara, Melo 

Filho,352 poderia cortar a Europa inteira e integrá-la até a Sibéria. 

Em seus estudos sobre as epidemias e as alterações no meio ambiente, Barros 

conclui que intervir nas florestas tropicais pode trazer grandes riscos à saúde pública e 

que os grandes projetos da Amazônia, como a Transamazônica, apresentavam-se 

desde o início como uma grande possibilidade de propagação de epidemias, não 

apenas na região, como também se estendendo pelo país. 353  

Pereira, desembargador, que fez parte do corpo docente do Instituto Superior 

de Estudos Brasileiros (ISEB), como chefe do Departamento de Ciência Política e 

teve seus direitos políticos cassados pela ditadura, ironizava o projeto da rodovia e os 

efeitos negativos que produziria sobre a saúde publica, afirmando que: 

 

Brincar na selva poderá custar vidas preciosas e até a abertura de 
caminhos mais fáceis para perder-se, ali, a soberania nacional. O 
risco não é construir a estrada, ignorando os problemas de saúde 
pública. O risco é a auto-suficiência da ignorância jogar-se numa 
empreitada desse vulto, desprezando os estudos e à experiência, já 
acumulados. Contra esse risco, devemos todos alertar à Nação e 
chamar os levianos à realidade.354 

 

A realidade, para Duarte Pereira, era que a floresta “engoliria” seus invasores 

e que se tratava de uma leviandade desconsiderar fatos passados, como a ferrovia 

Madeira-Mamoré, para colocar em alto risco a soberania nacional e a saúde de 

migrantes e trabalhadores, bem como da população brasileira de um modo geral. Em 

meio às preocupações com as reações da floresta à intervenção que se fazia em seu 

interior, rememorava-se constantemente em quadros trágicos os prejuízos à saúde 

                                                
352 FILHO, Murilo Melo. Op cit. 
353 BARROS, Marcus. Op cit. 
354 PEREIRA, Osny Duarte. Op cit, p. 192. 
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pública e o grande número de mortos deixados como saldo pela construção da 

ferrovia Madeira-Mamoré. A floresta aparece, nestes discursos, como uma 

personagem, provida de vontade própria e que reage para expulsar invasores, como 

imigrantes e funcionários da construção da estrada, como podemos perceber em O 

Estado de São Paulo:  

 

Esse retardamento [das obras de construção da rodovia] poderá ter 
repercussões mais graves em uma área extremamente delicada: a da 
Saúde. Para construir-se a Transamazônica será preciso sanear o 
ambiente e curar o homem para depois lançá-lo mata a dentro, na 
luta ingente e pioneira de vencer a selva. Malária, febre amarela, tifo 
e amebíase generalizada, eis apenas alguns dos elementos do 
ambiente hostil que tudo fará para expulsar o invasor, devolvendo-o 
à civilização das cidades iluminadas ou jogando-o na imensidão das 
caatingas ressequidas. 
Há condições para construir-se a grande rodovia e abrir novamente a 
selva ao homem nordestino, mas será preciso adotarem-se já, 
imediatamente, com urgência, medidas bem planejadas e 
imprescindíveis para que não se repita a tragédia da Madeira-
Mamoré deixando, agora, um morto a cada 500 metros de estrada.355 

 

Nos jornais e revistas da época era possível observar intensa preocupação de 

autoridades e articulistas quanto à possibilidade de se propagarem doenças. Estes 

argumentos eram reforçados pela descrição de quadros macabros com a construção da 

Madeira-Mamoré. Hardman afirma que se consolidou em relação à Madeira-Mamoré 

a lenda que “tinha como certo que o número de mortos era exatamente igual ao de 

dormentes colocados na ferrovia”.356 O autor argumenta, contudo, que embora o 

número de mortos tenha sido muito elevado, não foi tanto quanto se acreditou pois, 

segundo a empresa construtora da obra, a Madeira-Mamoré Railway Company, foram 

importados, entre 1907 e 1912, 21.817 trabalhadores de cerca de cinquenta 

nacionalidades diferentes. Desse total foi computada pelo serviço sanitário da 

companhia a morte de 1593 pessoas, cifra certamente bem abaixo da realidade. 357 

                                                
355 TAMER, Alberto. “Primeiro será preciso sobreviver”. O Estado de São Paulo. São Paulo, 
26/07/1970. Esta reportagem, publicada em O Estado de São Paulo, é uma das muitas escritas pelo, à 
época, conhecido jornalista Alberto Tamer, durante o ano de 1970. Este jornalista, fez uma série de 
viagens pelos lugares onde se construía a Transamazônica, a pedido do jornal, e escreveu diversas 
reportagens, com análises próprias sobre o assunto que depois foram reunidas com anotações de seu 
diário e publicadas sob a forma de livro. Sobre o tema, consultar TAMER, Alberto. Op cit. 
356 HARDMAN, Francisco Foot. Op cit. p.209. 
357 Idem. p.163. 
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Segundo Hardman, cerca de 50% dos trabalhadores não eram oficialmente 

contratados e como justamente entre estes havia, segundo estudos, um maior índice de 

mortalidade, dado que não possuíam acesso a serviços essenciais de saúde e 

saneamento, o índice de mortes calculado seria em torno de 20% de um total de 30 

mil trabalhadores. Assim, o número de mortos nas obras da ferrovia, deve ter ficado, 

nos cálculos de Hardman, em torno de 6 mil pessoas. Do mesmo modo, muitas mortes 

não poderiam ser contabilizadas oficialmente, pois não havia comprovação da 

presença de muitos trabalhadores e como advinham de outros lugares, poderiam ter 

trabalhado na construção da ferrovia como se nunca estivessem estado lá. 358 

Para evitar a repetição do que consideravam ser a mortandade de 

trabalhadores da construção da Madeira-Mamoré, tanto jornais quanto projetos 

governamentais defendiam a necessidade de “sanear” e “curar” o migrante para que 

este não se tornasse um propagador de doenças e não se estivesse produzindo um 

novo foco irradiador de doenças como a Madeira-Mamoré. “Sanear” o migrante, 

remetia as políticas que foram usualmente implementadas no país, durante a chamada 

era do saneamento e perpassava a aplicação de vacinas, controle do número de 

doentes na entrada e na saída da região e higienização de espaços públicos e privados. 

No início do século XX, com o advento da bacteriologia e a identificação de 

agentes causadores de doenças, os especialistas e autoridades governamentais 

passaram a acreditar que através de políticas de saneamento pautadas em rígido 

controle social e a adoção de medidas higienistas, seria possível superar as epidemias. 

Este período conhecido como Era do Saneamento foi advogado no Brasil por médicos 

e escritores como Belisário Penna, Miguel Pereira e Monteiro Lobato. 359  

Cerca de meio século depois desse período quando, com o advento do 

veneno inseticida conhecido como DDT (Dicloro-Difenil-Tricloroetano), as políticas 

de saúde se direcionavam para o controle de epidemias através das borrifações de 

inseticidas e da desinfecção dos ambientes. Este fato fica evidenciado na reportagem 

citada, enfatizando a permanência da crença de que a implementação de rígidas 

                                                
358 Ibidem. 
359 Sobre o tema consultar HOCHMAN, Gilberto & LIMA, Nísia Trindade. Condenado pela raça, 
absolvido pela Medicina: o Brasil descoberto pelo movimento sanitarista da primeira República. In: 
MAIO, Marcos Chor & SANTOS, Ricardo V. (orgs). Raça, ciência e sociedade. Rio de Janeiro: 
Editora Fiocruz, 1998. pp. 23-40 e SANTOS, Ricardo Augusto dos. Pau que nasce torto, nunca se 
endireita! Esterilização, saneamento e educação: uma leitura do eugenismo em Renato Kehl (1917-
1937). Tese de Doutorado em História Social. Niterói: ICHF/UFF, 2008. 
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políticas de saneamento poderia evitar a propagação de doenças, o que tornava uma 

prática presente, naquele momento, acreditar no saneamento e no DDT, como forma 

eficaz de prevenir doenças na Transamazônica.360 

A Amazônia, como temos visto ao longo desta tese, é representada em 

discursos e ensaios como uma terra quase vazia, habitada por pequena população, 

marcada por enfermidades crônicas e indolência. Nesse sentido, articulistas e 

ensaístas pensam a floresta como uma personagem com vontade própria que, tal qual 

teria feito contra a ferrovia Madeira-Mamoré,361 deixaria como saldo da batalha 

contra o invasor um grande número de mortos, como resultado da construção da 

Transamazônica. 

Josué de Castro acreditava que a região se constituía em ambiente hostil, pois 

o “homem perdido na Amazônia é engolido irremediavelmente pela floresta”.362 

Neste sentido, na década de 1950, ele defendia um urgente projeto colonizador e 

civilizador na região que a integrasse ao restante do país e pudesse levá-la a 

desenvolver suas potencialidades mas, para que este projeto colonizador se 

consolidasse, seria necessário “proteger” as populações migrantes com: 

 
...várias medidas preliminares. Que se disponham de reservas 
alimentares para sua subsistência e de recursos higiênicos para 
defendê-las das endemias locais, principalmente do impaludismo e 
da verminose. Já não resta dúvida de que é sempre possível 
conseguir-se o saneamento de zonas desse tipo. Na luta contra os 
insetos transmissores de febres, o homem dispõe hoje de armas 
admiráveis, de inseticidas, de repelentes e de medicamentos 
imunizantes de efeito seguro, e já não é uma utopia pensar na 
completa higienização do Vale Amazônico. 363 

 

                                                
360 O advento do DDT nos anos de 1940 fez surgir a crença de que doenças causadas por insetos, como 
a malária e a febre amarela, poderiam ser erradicadas, com borrifações deste veneno. Entretanto, com o 
passar dos anos, percebeu-se que seria impossível erradicar mosquitos, posto que tinham seu principal 
habitat em florestas tropicais, como a amazônica. No livro, muito criticado quando publicado, na 
década de 1950, pois vinha de encontro aos interesses das grandes indústrias de produtos químicos e 
reconhecido como pioneiro nos estudos ambientais, em décadas seguintes, “A primavera silenciosa”, 
Rachel Carson, aponta os graves riscos ao meio ambiente e a saúde pública com o uso do DDT  e 
questiona:  “alguém acredita que é possível lançar tal bombardeio de venenos na superfície da Terra 
sem torná-la imprópria para toda a vida? Eles não deviam ser chamados de “inseticidas”, mas de 
“biocidas””. CARSON, Rachel. Primavera silenciosa. São Paulo: Gaia, 2010.p.24. 
361 Uma referência importante aos estudos sobre a ferrovia Madeira-Mamoré e ao grande número de 
operários mortos na obra é HARDMANN, Francisco Foot. Op cit. 
362 CASTRO, Josué de. Op cit. p.85. 
363 CASTRO, Josué. Op cit., p.85. 
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Para Josué de Castro, como também para muitos articulistas e agentes de 

governo que em seus discursos afirmavam ser necessário reunir as diferentes práticas 

da medicina preventiva e curativa contra o surgimento de epidemias, havia grande 

preocupação com a intervenção na floresta amazônica. Apesar de as preocupações 

sobre saúde pública haverem sido presentes na imprensa, depois de iniciado o projeto, 

e com a intensificação das propagandas institucionais e da repressão, os jornais foram 

impedidos de publicar notícias sobre epidemias, como afirma o jornalista Paolo 

Marconi: 

 

Nos primeiros anos a censura parecia se preocupar sobretudo com o 
que ela considerava atos terroristas subversivos, divisão nas Forças 
Armadas e no aparelho administrativo do governo. Entretanto, com 
sua prática continuada o raio de ação foi se ampliando a tal ponto 
que passou a esconder da opinião pública vergonhosos casos de 
corrupção, bárbaros assassinatos políticos, torturas praticadas contra 
opositores políticos, violências policiais, epidemias...364 

 

As epidemias passaram então a preocupar o governo que através da imprensa 

afirma que as medidas preventivas estavam sendo tomadas e que não haveria maiores 

problemas à saúde pública, com a construção da rodovia, pois toda infraestrutura 

necessária seria utilizada neste sentido, diferentemente do que ocorrera com a ferrovia 

Madeira-Mamoré. Charles Rosenberg 365  acredita que as epidemias seguem um 

processo semelhante ao da dramatização teatral, pois das primeiras noticias à 

divulgação pública ocorrem diferentes estágios. O autor argumenta ainda que os 

governos tendem, em um primeiro momento, ou até onde for possível, evitar a 

divulgação das epidemias à população para que estas não provoquem agitação 

coletiva e, consequentemente, reações contrárias aos projetos políticos.  

No tocante à Transamazônica, temia-se não apenas a divulgação, como 

também que efetivamente ocorressem epidemias, pois poderiam se alastrar pelo país, 

levando a um clima de instabilidade política em um momento até então propício, 

marcado por um clima de euforia pelos índices de crescimento econômico do país. 

Para Ítalo Tronca, o surgimento de epidemias gera controvérsias na sociedade quanto 

                                                
364 MARCONI, Paolo, 1980, p.50. 
365  ROSENBERG, Charles. Introduction – Farming Diseases: illness, society and History. In: 
ROSENBERG, Charles and GOLDEN, Janet (eds.). Framing Disease: Studies in Cultural History. 
New Brunswick: Rutgers University Press, 1977, pp. XII-XXVI. 
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a seus significados, pois as doenças são motivadores de diferentes visões e de 

instabilidade. Para ele a sociedade não vê as doenças apenas enquanto fenômenos 

biológicos, pois  

 

...é como se a linguagem sobre a moléstia ou aquilo considerado 
como tal, ao descolar-se do fenômeno biológico desmaterializasse 
seu referente físico e se transformasse em um ser moralizado pela 
cultura.366  

 

Seguindo esta linha de pensamento, pode-se perceber que os debates sobre as 

epidemias, presentes na imprensa e em projetos governamentais, não se tratavam tão 

somente de preocupação com o fenômeno biológico, mas com o componente cultural 

que elas carregam. Os temores da população e de articulistas remetiam 

invariavelmente a ferrovia construída mais de meio século antes que dizimou muitos 

trabalhadores. As histórias sobre os muitos mortos com a construção da ferrovia, 

ainda estavam presentes na tradição oral e, tanto despertaram temores, quanto 

acirraram os ânimos de críticos da estrada e preocupações de agentes do governo.  

Nesse sentido, não era com o fenômeno biológico em si que o governo se 

preocupava, mas em como este fenômeno poderia movimentar a sociedade, gerando 

um clima de instabilidade e até mesmo servir de pressuposto para ações políticas 

contrárias à ditadura. Rosenberg sustenta que na segunda metade do século XX, antes 

da epidemia de AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida)367 da década de 

1980, acreditava-se que as pessoas não mais estariam sujeitas às incursões de doenças 

em surtos epidêmicos nos países desenvolvidos. Neste período, as mortes por doenças 

infectocontagiosas pareciam estar limitadas a países subdesenvolvidos, devido a falta 

de recursos para combater tais problemas.  

Sobre esta temática, Pelling368 analisa que desde o advento da bacteriologia 

no século XIX, a prevenção e cura às doenças infectocontagiosas pareciam que 

                                                
366 TRONCA, Ítalo. “Foucault e a linguagem delirante da memória” In: Margareth RAGO; Luiz 
ORLANDI & Alfredo VEIGA-NETO (orgs.). Imagens de Foucault e Deleuze – ressonâncias 
nietzchianas. Rio de Janeiro: DP&A, 2005, p. 203.  
367 A sigla não é equivalente porque está de acordo com a língua inglesa, pois o Brasil, diferentemente 
de Portugal, não utiliza, oficialmente, a sigla em língua portuguesa, SIDA. 
368 Consultar PELLING, Margareth “Contagion/Germ Theory/Specificity” In: W. F. BYNUM & Roy 
PORTER (eds.). Companion Enciclopedia of the History of Medicine, vol. I. London and New York, 
Rotledge, 1993, pp. 309-334. 



 168 

poderiam ser prevenidas e, até mesmo, erradicadas com vacinas e políticas de 

saneamento. Desta forma, prevenir e curar doenças, seria algo factível, na concepção 

de especialistas, quando aplicados adequadamente os procedimentos científicos 

conhecidos. A autora analisa ainda que o mundo teve de repensar esta visão sobre as 

epidemias quando se defrontou com a descoberta AIDS e a consequente epidemia, 

nos anos 1980, que se alastrou pelos países desenvolvidos, obrigando especialistas e 

governos a refletir novamente sobre a complexidade profunda das questões relativas à 

saúde pública. 

Assim, a propagação e divulgação de epidemias na Transamazônica seria 

uma ferida exposta às pretensões do governo de mostrar que o Brasil caminhava a 

largos passos para se tornar uma das grandes potências mundiais. Não poderia, 

segundo a concepção vigente sobre saúde pública, um país voltado a se tornar grande 

potência se ver atingido por um previsível surto epidêmico, num momento em que se 

acreditava que somente países pobres estariam sujeitos a estes problemas.369  

Demonstrando então grande preocupação com o surgimento de epidemias e 

os efeitos delas junto à população, o governo anunciou as políticas de prevenção de 

surtos epidêmicos, através da organização de uma grande operação integrando 

diferentes órgãos: 

 

O Ministério da Saúde, em portaria ontem assinada pelo ministro 
Rocha Lagoa, instituiu a operação Osvaldo Cruz, destinada a 
realizar trabalhos de medicina preventiva e assistencial nos futuros 
núcleos de colonização das rodovias Transamazônica e Cuiabá-
Santarém. 
Participarão da Operação Osvaldo Cruz técnicos da 
Superintendência de Saúde Pública, Fundação Especial de Saúde 
Pública (SESP) e do Instituto Osvaldo Cruz, além de estudantes 
universitários de Medicina.370 

 

O governo, através do Ministro da Saúde, Rocha Lagoa, montou a Operação 

Osvaldo Cruz, uma ação integrada que buscava reunir as diferentes instituições para 

prevenir possíveis problemas à saúde pública na Transamazônica. Atuaram nesta 
                                                
369 Sobre a prevenção e/ou erradicação de doenças epidêmicas em um país, como uma problemática 
relacionada ao grau de desenvolvimento alcançado pelo mesmo, consultar ROSENBERG, Charles. Op 
cit.  
370 FOLHA DE SÃO PAULO. Saúde leva assistência à Amazônia. São Paulo, 29 de novembro de 
1970. 
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operação, professores e estudantes universitários do projeto Rondon,371 instalado nas 

cidades polo do projeto e a Fundação Serviço de Saúde Pública (FSESP)372 que 

propiciou a infraestrutura na área de saúde, através da construção de postos de saúde e 

hospitais, bem como na seleção e treinamento de profissionais. Além disso, foram 

acionados os centros de pesquisa na área de saúde, como Instituto Evandro Chagas,373 

sediado em Belém, e a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ),374 no Rio de Janeiro, 

que poderiam dar o suporte necessário às medidas de saneamento da região.375 

As preocupações com doenças em florestas tropicais não surgiram sobre a 

Amazônia, nem a preocupação com o saneamento surgiu com a Transamazônica. Rita 

Barata, estudando a malária, analisa que os sistemas preventivos e curativos 

integraram o uso do DDT e o saneamento para prevenir o surgimento de mosquitos, 

levando a acreditar-se que desta forma se poderia erradicar esta e outras doenças 

transmitidas por mosquitos.376 Esta crença ainda era presente quando se construiu a 

BR-230 e a Operação Osvaldo Cruz, buscava integrar diferentes órgãos de saúde 

                                                
371 O Projeto Rondon, criado em 11 de julho de 1967, visava integrar estudantes universitários, 
sobretudo da área de saúde,  de todo o país, ao trabalho em áreas carentes de diferentes regiões. O 
Campus de Altamira, onde atuo como professor, foi construído inicialmente para servir de 
infraestrutura para o Projeto Rondon, com equipe de professores e estudantes da Universidade Federal 
de Viçosa, sendo posteriormente repassado à UFPA para instalação do Campus. O mesmo ocorreu com 
o Campus de Marabá, no qual atuava uma equipe de professores e estudantes da Universidade de São 
Paulo e no Campus de Humaitá. O Projeto atuou de modo ativo ao longo da Transamazônica. 
372 Segundo Campos, o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) atuou entre 1942 e 1960 através de 
acordos bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, na elaboração e implementação de políticas sanitárias 
em nosso país, a partir de um acordo com o Instituto de Assuntos Interamericanos (IAIA). Quando os 
acordos internacionais foram extintos em 1960, o SESP se tornou FSESP e, apesar de não contar mais 
com recursos internacionais, como anteriormente, ainda dispunha de grandes capitais para investir em 
políticas de saneamento, de forma autônoma no Ministério da Saúde, o que se tornou em motivo de 
críticas por opositores. A FSESP participou ativamente de projetos governamentais como a 
Transamazônica, até ser extinta em 1990, quando seus quadros foram incorporados à Superintendência 
de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM). Consultar, CAMPOS, André. Op cit. 
373 O Instituto Evandro Chagas (IEC), com sede em Belém, possui diversos pesquisadores que 
trabalham neste “órgão vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde 
(MS), atua nas áreas de pesquisas biomédicas e na prestação de serviços em saúde pública. Sua área de 
atuação está relacionada às investigações e pesquisas nas áreas de Ciências Biológicas, Meio Ambiente 
e Medicina Tropical.”.  O IEC, desde 1940, quando foi criado, desenvolve pesquisas sobre doenças 
como malária e leishmaniose que se constituem em instrumento para prevenir e curar doenças, 
sobretudo na Amazônia. Sobre o tema, consultar www.iec.pa.gov.br. Acessado em 21.05.2011. 
374  A Fundação Oswaldo Cruz, criada em 1900 no Rio de Janeiro, é uma instituição federal que atua na 
pesquisa, ensino, tratamento laboratorial e hospitalar, na saúde pública, inclusive desenvolvendo 
vacinas. Sobre o tema, consultar www.fiocruz.br. 
375 As imagens relativas à saúde e saneamento obtidas nas fontes são referentes à construções 
elaboradas pela FSESP. Ver Figura 32. Unidade mista - Centro de Saúde e hospital da FSESP em 
Altamira e Figura 33. Reservatório de água construído pela FSESP em Brasil Novo, no II Caderno de 
Imagens. 
376 Sobre o tema consultar, BARATA, Rita Barradas. Malária e seu controle. São Paulo, Hucitec, 1997 
e HOCHMAN, Gilberto & LIMA, Nísia Trindade. Op cit. 
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pública, com o objetivo de prevenir e erradicar, sobretudo a malária, leishmaniose e a 

febre amarela. 

Carlos, entretanto, que já conhecia a realidade da Amazônia, por ser 

ribeirinho, acostumado a caçar, pescar e caminhar na floresta, afirma que “não teria 

como não haver muitas doenças rasgando a mata, porque elas se escondem nas 

árvores”.377 Ele argumenta que os migrantes, inclusive ribeirinhos, como ele, que não 

tiveram acesso aos benefícios da colonização: 

 

desconhecíamos uma série de doenças que o pessoal pegava porque 
não divulgavam de jeito nenhum e separavam logo o doente, mas eu 
sei que a malária sempre alguém pegava. O pessoal pegou muita 
lesh que o pessoal pegava nos matos indo atrás de comer as 
coisas.378 

 

Apesar de ser ribeirinho conhecedor da floresta, Carlos apenas ouvira falar 

de algumas doenças pois, diferentemente do que muitos acreditam, as populações 

tradicionais da Amazônia, não são facilmente atingidas, devido ao fato de conhecerem 

o meio em que vivem e consequentemente evitar formas de infecção ou contágio de 

algumas enfermidades. Carlos enfatiza ainda que por não ser nordestino nem sulista, 

não teve o mesmo acesso aos serviços de saúde e saneamento que estes, o que teria 

sido uma constante na Transamazônica. Este processo em si mesmo teria contribuído 

para propagar doenças, muitas das quais ele nem saberia dizer quais são devido aos 

ocultamentos de doentes por parte de autoridades, mas tem certeza de que a malária 

era o grande vilão da colonização. 

É possível perceber nos depoimentos e na preocupação expressa por políticos 

e articulistas que a saúde pública seria um campo de batalha do governo contra 

opositores. Nesse sentido, por isso tomaram o máximo de cuidados disponíveis 

naquele momento para evitar as enfermidades entre os colonos e caso ocorressem 

epidemias, para impedir a divulgação.  

André Campos379 afirma que em 1940, durante a chamada “Batalha da 

borracha”, quando houve um considerável fluxo migratório para o interior da floresta 

                                                
377 Entrevista realizada pelo autor, em Altamira, em 07 de janeiro de 2010. 
378 Idem. 
379 Consultar CAMPOS, André Luiz Vieira de. Op cit. 
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amazônica, uma das grandes preocupações de autoridades era com as doenças da 

região, sobretudo a malária, por isso frisavam constantemente a necessidade de 

saneamento. Sanear a região era também um discurso presente quando da construção 

da ferrovia Madeira-Mamoré380, como forma de enfrentamento à região doente e de 

pessoas fragilizadas pela migração.  

Jornalistas e pesquisadores brasileiros enxergavam a Amazônia como uma 

terra recheada de epidemias e que traria sérios problemas a saúde pública com a 

“troca de doenças” que seria ocasionada pela construção desta grande rodovia e com a 

intensa movimentação de migrantes com a colonização. Esta era visão reafirmada por 

Alcaraz Gomes logo na abertura de seu livro:  

 

Para mim, até o começo desta viagem, era [a Amazônia] apenas 
uma noção inconcreta e muito verde de um deserto hostil, povoado 
de bichos, índios, mosquitos e doenças, que se opunha eternamente 
ao engatinhar tímido do Brasil, rumo ao seu inatingível norte.381 

 

A visão deste jornalista transcende preconceitos e margeava todas as 

expectativas e preocupações não apenas de críticos, mas também de outros que 

tinham uma visão mais otimista do projeto, inclusive agentes do governo. A 

Amazônia era efetivamente vista como um grande deserto verde e hostil. Não era 

apenas para Gomes que a Amazônia era um deserto hostil, repleto de “bichos, índios, 

mosquitos e doenças”, mas para uma parcela significativa da população. 

O relatório apresentado em 1974 pelo convênio entre SUDAM e FSESP,382  

relativo ao período compreendido entre 1970 e 1973, sobre a atuação na 

Transamazônica e Santarém-Cuiabá,  afirma ser difícil quantificar os mortos. O 

relatório argumenta que os registros eram precários, por isso não quantifica os óbitos 

nem suas causas devido a imprecisão dos dados. 383 Outros relatórios devido ao 

                                                
380 Consultar HARDMAN, Francisco Foot, Op cit. 
381 GOMES, Flávio Alcaraz.  Op cit, p. 23. 
382 Ao longo da Transamazônica, nos principais polos, como agrópolis, rurópolis e cidades, foram 
instalados hospitais de campanha ou permanentes que eram chamados de SESP, em alusão à fundação 
que os construiu. Na década de 1990 estes hospitais foram municipalizados, entretanto, a despeito de 
possuírem o nome de hospitais municipais e em seguida um nome próprio, até hoje são conhecidos, 
pelas populações locais, como SESP. 
383  BRASIL. SUDAM. Convênio SUDAM/FSESP – Estudo sócio-econômico do eixo da 
Transamazônica e da Santarém-Cuiabá. Belém, 1974. Documento obtido junto Arquivo/Biblioteca da 
SUDAM, em Belém. 
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mesmo motivo, também não quantificam os óbitos e  no Banco de Dados do Sistema 

Único de Saúde, o Datasus,384 somente há registros a partir de 1979.  

Desta forma, os dados principais que dispomos na década de 1970 sustentam 

que entre as principais causas das mortes está a malária.  Contudo, a maioria do dados 

constantes neste relatório é referente somente aos municípios de Marabá e Altamira,  

devido a logística mais organizada que viabilizava com mais segurança a 

contabilização.385 

Embora este relatório não trouxesse números de mortos por doenças 

infectocontagiosas, destacava que eram acentuados, com especial destaque para 

malária e atribuía este problema à carência de hospitais, postos de saúde e de 

saneamento. Contudo, o relatório, apesar de reconhecer a carência existente no 

saneamento básico, atenuava as responsabilidades da área de saúde do governo, ao 

atribuir uma parcela da culpa ao baixo nível educacional da população e as 

dificuldades de logística: 

 

Os dados levantados evidenciaram uma situação já parcialmente 
conhecida; 

a) as grandes distâncias; 
b) a população esparsa; 
c) as dificuldades de transporte e de comunicações; 
d) a escassez de serviços básicos de todos os setores de 
atividade; 
e) o baixo nível educacional da população; 
f) as precárias condições de saneamento básico, embora 
atenuadas pelo volume da água presente; 
g) a predominância das doenças transmissíveis, destacando-se a 
malária e as doenças entéricas.386 

 

De acordo com o quadro acima fica evidenciado que a FSESP e a SUDAM 

alertavam para as dificuldades que enfrentariam para conseguir evitar a disseminação 

de doenças na área de influência da Transamazônica. Há também destaque para as 

precárias condições de saneamento, bem como as dificuldades de atendimento devido 

                                                
384 O Datasus é o banco de dados do Sistema Único de Saúde (SUS) que reúne dados das secretarias 
municipais, estaduais, órgãos conveniados e federais, sobre saúde pública. Disponível em 
www.datasus.gov.br. 
385 Idem. 
386 BRASIL. SUDAM. Op cit. p.25. 
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às grandes distâncias que tornavam muito demorado o deslocamento, o que poderia 

levar ao agravamento de alguns problemas. 

A SUDAM, neste relatório não ocultou os dados, mas estes ficaram restritos 

a circulação interna nos ministérios, fora do alcance do grande público. As 

informações referentes aos casos de doenças e as dificuldades de infraestrutura não 

foram divulgados na imprensa. O que a SUDAM divulgava com frequência na 

imprensa eram as propagandas otimistas conclamando os empresários a investir de 

forma pioneira para obter lucros na região, dada a grandiosidade do empreendimento, 

e apresentava o projeto como um sucesso. 387 Simultaneamente, mesmo diante de 

dados contidos em relatórios de circulação restrita a órgãos do governo que 

mostravam os problemas com a saúde pública na região, eles eram atenuados pela 

atribuição de parte da culpa aos próprios nativos e migrantes e pelas dificuldades 

logísticas.   

Como já vimos neste capítulo, o governo criou para a Transamazônica, um 

plano de ação que denominou Operação Osvaldo Cruz, o qual buscava integrar 

diferentes órgãos da área de saúde pública para atacar as doenças em diferentes 

frentes, desde a prevenção, imunização, passando pela pesquisa e medicina curativa. 

Entretanto, um relatório de 1973 do Ministério da Saúde, avalia que os esforços 

conjuntos não estavam funcionando adequadamente: 

 

Por outro lado, a multiplicidade de órgãos governamentais que 
passaram a atuar no campo da assistência médica ao longo das 
Rodovias,388 sem a necessária coordenação entre si, e desprovidos 
de conhecimento sobre saúde e de estrutura técnico-administrativa 
suficientes, agravava consideravelmente a situação.389 

 

Neste relatório, o Ministério da Saúde analisa ainda que os diferentes níveis 

governamentais envolvidos nos trabalhos de saúde pública nas duas principais 

rodovias de integração nacional, não possuíam funções especificas predefinidas. Além 

disso haveria entre eles falta de “entrosamento”  e competição entre órgãos e esferas 

(municipal, estadual e federal), gerando má aplicação dos recursos disponíveis. Há 

                                                
387 Ver Figura 22. SUDAM conclama para a Transamazônica, no I Caderno de Imagens. 
388 O relatório se refere às rodovias Santarém-Cuiabá e Transamazônica. 
389 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde e saneamento na Transamazônica. Brasília, 1973. p. 74. 
Documento obtido junto a Biblioteca/Arquivo da SUDAM, em Belém. 
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ainda a crítica à predominância da medicina curativa sobre a preventiva. Investindo 

prioritariamente em medicina curativa, criava-se dificuldades para a ampliação do 

atendimento a população através dos programas educativos e da imunização, com 

aplicação de vacinas.  

Infelizmente, os dados de mortalidade, tanto do INCRA, quanto do Censo do 

IBGE, e do Banco de Dados do Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde, denominado DATASUS, não precisam o número de mortos em períodos 

anteriores a 1979. Entretanto, com base no dados disponíveis no DATASUS, foi 

possível elaborar um quadro sobre óbitos nos principais municípios da rodovia: 

 

Quadro 6. Óbitos nos principais municípios da Transamazônica de 1979 a 1990390 

 

Município Total Por doenças  
infecciosas e 
parasitárias 

Por febre 
amarela 

Por malária Por causas 
externas391 

Estreito 627 57 ___ 10 82 

Tocantinópolis 1671 185 ___ 29 87 

Altamira 4776 966 5 272 575 

Itaituba 5334 1340 __ 662 1089 

Marabá 6523 1394 ___ 514 1097 

Humaitá 1244 201 ___ 51 135 

Lábrea 1394 273 ___ 41 58 

 

Apesar de o governo afirmar que as medidas de saúde estavam evitando as 

tão temidas doenças da Amazônia, o que se percebe é que no tocante ao período em 

questão, em relação ao Pará e Amazonas, por exemplo, há variantes entre 3 a 8 por 

cento de mortalidade do total da população.392 Se considerarmos que os dados oficiais 

                                                
390 Dados para confecção do quadro obtidos no Banco de Dados do Departamento de Informática do 
SUS/ Ministério da Saúde. Disponível em www2.datasus.gov.br. Acessado de 10 a 19.05.2011. 
391 Como causas externas estão inclusas mortes por acidentes, suicídios, homicídios e ataques de 
animais selvagens. 
392  Ver Quadro 5. População e crescimento populacional nos principais municípios dos 
Transamazônica. 
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são imprecisos, devido ao deslocamento constante de migrantes, há uma grande 

probabilidade de estes números serem muito maiores. Lamentavelmente, para esta 

pesquisa, não se tem disponíveis os dados de mortalidade da década anterior e nem o 

de operários e agricultores mortos, porque estes números não eram contabilizados 

adequadamente. A justificativa para a carência de dados anteriores a 1979 eram as 

dificuldades de estrutura, mas pelos números de 1979 a 1990 se pode constatar que é 

elevado o número de mortos nos principais municípios da rodovia. 

 A despeito deste dados, funcionários do DNER, como o engenheiro, 

Andrade, que atuou na construção de pontes próximo a Humaitá, afirmam que 

“morreu pouca gente, nada além do normal, nem soube de ninguém na obra ou 

migrante que tenha morrido e nas cidades muito pouco”.393  Este engenheiro defende 

que, diferente do que dizem 

  

a rodovia ajudou a ter menos gente doente porque investiu em 
hospitais, postos e pessoal de saúde, porque morria muito mais sem 
a Transa, só que ninguém falava.394  

 

Ele conheceu as transformações que Humaitá experimentou  desde a década 

de 1970 e as vê como positivas para a população local, inclusive em relação a saúde 

pública. Gertrudes, residente em Uruará, vivenciou as transformações da rodovia, 

sofreu perdas, teve de lutar sozinha em seus deslocamentos por diferentes localidades 

da estrada até encontrar uma terra onde pudesse se estabelecer e narrou suas 

experiências em relação às doenças: 

 

...muita gente morria de malária e lesh, meu marido pegou mas não 
morreu que carreguei ele quilômetros, mais meu filho; já foi morrer 
em 1975, batido.395 Em Altamira era o melhor naquele tempo, os 
atendimento era bom, quando chegava no SESP em Altamira, os 
médico sempre tava lá e de vez em quando chegavam junto da 
gente.396 

 

                                                
393 Entrevista realizada pelo autor, em Humaitá, em 20 de janeiro de 2010. 
394 Idem. 
395 Batido é a palavra utilizada para expressar que uma pessoa foi atropelada por um veículo automotor. 
396 Entrevista realizada pelo autor, em Uruará, em 11 de janeiro de 2010. 
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Elogia os hospitais construídos pela FSESP e recorda o bom atendimento que 

recebia.  Rememora com alegria que ajudou a salvar a vida de seu marido carregando-

o doente em uma rede de dormir, com a ajuda de seu filho por quilômetros até um 

hospital. Apesar da visível alegria manifestada com esta recordação, outra logo a 

conduz à tristeza: um pouco após ser salvo de doença, seu marido a deixou viúva, ante 

um outro grande causador de mortes ao longo da rodovia que eram os acidentes com 

veículos, incluindo atropelamentos.  

Devido a poeira durante o verão amazônico, viajar pela Transamazônica se 

torna um desafio à experiência e a habilidade do motorista, pois a visibilidade é 

encoberta e com os buracos na estrada, os veículos trafegam de forma inconstante, 

levando a atropelamentos e colisões, com grande saldo de mortos. Alguns relatos 

trágicos se fazem presentes em viagens pela rodovia sobre problemas de mortalidade 

com a estrada. Relatos como de Gertrudes que perdeu o marido vítima de 

atropelamento em 1972 e um filho acometido de malária. Ela narra emocionada que 

desde então viveu sozinha com as duas filhas e “venci a batalha contra a floresta, por 

causo que era a melhor coisa da minha vida ficar aqui”.397 

Embora tenha ouvido muitos relatos sobre pessoas mortas por leishmaniose, 

não foi encontrado nenhum caso nos dados oficiais e, quanto a febre amarela, outra 

doença muito citada pelos entrevistados, somente há o registro de 5 casos de óbitos, 

em Altamira e nenhum nos demais municípios. As doenças destacadas no quadro 

acima são as mesmas relatadas em maior número na imprensa e pelos entrevistados, 

para que se pudesse ter parâmetros para análise.  

Devido as dificuldades logísticas, pois muitas pessoas sem qualquer 

identificação adoeciam, morriam e eram sepultadas na zona rural, muitos quilômetros 

distante dos hospitais e postos de saúde, um número considerável de casos de 

enfermos, não deve constar nos relatórios oficiais, subsistindo quando possível, 

apenas as memórias sobre eles. Este quadro leva a crer que os dados estatísticos 

relativos a óbitos e enfermos devem possuir números maiores do que os presentes nos 

relatórios de órgãos do governo. 

                                                
397 Entrevista realizada pelo autor, em Uruará-PA, em 11 de janeiro de 2010. Sobre os acidentes, até 
hoje muito comuns na rodovia, posso narrar que, em 2009, uma de minhas ex-alunas da UFPA faleceu 
vítima de um choque do veículo dirigido por seu pai com um morro, ao tentar desviar de outro veículo 
que teria surgido à sua frente, no meio da poeira. 
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Mas, apesar de os dados serem mantidos o mais ocultos o possível, os mortos 

apareciam com frequência em alguns relatos de jornalistas e os órgãos oficiais quando 

isso ocorria, muitas vezes, culpavam uns aos outros por eventuais problemas. Em 

outras ocasiões, elegem os migrantes e dirigentes locais, como alguns dos principais 

culpados pelas mortes que ocorreram com a construção da estrada e não 

necessariamente as falhas nas políticas desenvolvidas. A SUDAM, no relatório sobre 

o convênio com a FSESP, argumenta no mesmo sentido e coloca nos migrantes uma 

culpa pelos problemas ocorridos no empreendimento, porque estes possuem baixo 

nível de escolaridade, o que dificultaria as ações de saúde.398  

Quando os principais trechos já haviam sido construídos e as primeiras 

notícias sobre algumas epidemias apareciam esporadicamente na imprensa, os agentes 

do governo apressavam-se em esclarecer a população que não havia maiores riscos, 

pois todas as medidas preventivas e resolutivas estava sendo adotadas a contento, 

dentro de um planejamento adequado. O coronel do Exército Darino Castro Rebelo, 

publicou, em 1972, pelo Ministério dos Transportes um balanço das obras da estrada e 

garante neste livro que: 

 

tomaram-se as devidas precauções a respeito da saúde dos 
trabalhadores, mediante a vacinação obrigatória contra as doenças 
contagiosas mais comuns. Das endemias rurais pode-se citar a 
malária, facilmente debelável com medicação própria disponível, a 
leishmaniose, transmitida por um frágil e esbranquiçado mosquito e 
a febre amarela, que pode ser evitada por vacinação especifica.399 

 

As medidas preventivas, como construções de postos de saúde e hospitais, 

treinamento e vacinação da população, contratação de médicos e dentistas e a 

integração de órgãos e ações estavam presentes nos discursos de agentes do governo 

como um tranquilizador junto à população. Jornalistas reconhecidos nacionalmente, 

como Alberto Tamer, debatiam sobre a possibilidade de surgimento de doenças mas, 

no mesmo sentido do que afirmava o governo, tinham a certeza de que, como afirma o 

subtítulo de seu artigo “Quase tudo é curável”: 

 

                                                
398 BRASIL. SUDAM. Op cit. 
399 REBELO, Darino Castro. Op cit. p.99. 
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Assim, neste levantamento geral das doenças encontradas na área 
amazônica, constata-se que, em muito, são superáveis. 
Segundo afirmaram todos os especialistas com quem conversei, é 
perfeitamente possível o contrôle dessas enfermidades desde que se 
tome, ao lado do fortalecimento do organismo dos trabalhadores e 
colonizadores, uma série de medidas urgentes, entre as quais se 
destaca a vacinação contra a febre amarela, febre tifóide, varíola e 
tétano. Será preciso, ainda, adotar novos métodos de higiene, para 
evitar as doenças não tropicais mais características de ambientes 
pouco asseados, como a lepra, e as decorrentes da péssima situação 
sanitária. Aqui, acreditam, o grande problema, tal a resistência do 
homem a qualquer mudança. 
... Pode-se dizer que a Medicina já sabe o que fazer e como fazer 
para enfrentar o desafio das doenças tropicais que surgirão na 
abertura da Transamazônica. O importante será executar 
imediatamente um plano de ação dispendioso, extremamente 
dispendioso, mas que poderá trazer resultados altamente 
positivos.400 

 

Os profissionais e órgãos de saúde desde a era do saneamento, passando pelo 

advento da bacteriologia, e o surgimento da imunização e do DDT, possuíam a crença 

de que, com investimentos em prevenção, através da higienização e da imunização, se 

poderia vencer as epidemias. Não somente o governo defendia tais ideias, mas era 

uma crença presente naquele período, tanto que o relatório de 1973 do Ministério da 

Saúde, possuía itens referentes as atividades desenvolvidas para “erradicação da 

malária”. 401 Embora a preocupação com os riscos a saúde, com a construção da 

estrada fosse generalizada, havia algumas divergências sobre a capacidade da ditadura 

em lidar com o problema. 

Ministros e seus assessores afirmavam que enfrentariam os possíveis 

problemas com tranquilidade investindo recursos disponíveis no mundo desenvolvido, 

e argumentavam que a FSESP, IEC, FIOCRUZ e outras instituições que atuaram na 

pesquisa e tratamento às doenças na rodovia estavam prontas para tal tarefa. Os 

críticos não negavam que a medicina moderna possuía soluções para os eventuais 

problemas, mas questionavam a capacidade de o Brasil saber lidar com eles. O que 

estava em jogo era a comprovação ou não de que o Brasil caminhava para se tornar 

uma das grandes potências mundiais, pois estes países não seriam mais afetados por 

epidemias, segundo a crença corrente na época. A já referida ironia de um opositor do 

                                                
400 TAMER, Alberto. Op cit. p. 42. 
401 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Op cit. 
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governo, como Duarte Pereira402 e a facilidade com que o governo dizia que venceria 

a floresta e suas doenças enfatizam bem este quadro.  

Assim como a Transamazônica era mais que uma estrada, as preocupações 

com a saúde superavam esse campo, pois possuíam muitos e significativos 

desdobramentos políticos de alcance nacional e internacional. Para se entender melhor 

este quadro e os resultados alcançados pela Transamazônica nesse quesito é 

necessário avançar dos discursos para a análise de alguns, muitos dos quais já 

apresentamos neste capítulo, indicadores presentes em livros de memórias, obras 

literárias e depoimentos orais dos protagonistas e relatórios oficiais. 

 Ao analisar estes diferentes indicadores, depoimentos e relatórios, temos a 

possibilidade de contrapor os diferentes olhares e até que ponto a Transamazônica 

aproximou-se ou não da temida ferrovia do diabo, a Madeira-Mamoré, e/ou, como, 

ela mesma, pode ter se constituído em um problema de difícil resolução para a saúde 

pública.  

 

3.3. A morte é fácil na Amazônia? 

 

Imprensa, governo e especialistas debatiam os riscos que a rodovia poderia 

trazer a saúde pública, divergindo e convergindo em diversos pontos. Entretanto, à 

medida que o tempo passava e a obra avançava e se consolidava com seus projetos de 

colonização em andamento, a discussão saía do campo dos prognósticos para o dos 

diagnósticos. As divergências e convergências passaram então a se dar não mais com 

relação às possibilidades de epidemias, mas se estas se concretizaram ou não na 

prática. 

Com o passar do tempo, os mortos e doentes surgiram com mais intensidade 

na imprensa, em livros de memórias e em obras literárias, em índices que, como 

vimos, nos dados do Datasus, se tornaram alarmantes na década de 1980.403 Desta 

forma, cabia ao governo debater se os dados apresentados implicavam em surtos 

epidêmicos ou em casos isolados. 

                                                
402 PEREIRA, Osny Duarte. Op cit. 
403 Ver Quadro 6. Óbitos nos principais municípios da Transamazônica de 1979 a 1990. 
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O jornalista Ricardo Gontijo já no início das obras fez uma afirmação que 

ficou marcada como um jargão representativo sobre a região: “a morte é fácil na 

Amazônia”. Ele demonstra em seus textos uma grande preocupação com a eficácia da 

dedetização, prevenção e imunização: 

 

Há uma bandeira vermelha hasteada no aeroporto. A pista de terra 
virou lama com as últimas chuvas, mas mesmo assim o pilôto vai 
tentar um pouso de emergência: lá embaixo, apesar da bandeira, 
alguém pede socorro, alguém está morrendo. Malária, tifo, febre 
amarela, tuberculose ou lepra? A morte é fácil, na Amazônia 
(grifo meu). 
O saneamento será um outro grande desafio aos construtores da 
Transamazônica. Os fatores climáticos (umidade) e geofísicos 
(grandes áreas alagadiças) favorecem o desenvolvimento dos 
parasitas transmissores de doenças. O saneamento da região é um 
problema de infra-estrutura. Para um técnico em saúde pública do 
govêrno do Pará, não bastaria dedetizar certas áreas e distribuir 
remédios preventivos às populações...”404 

 

A morte parecia fácil na Amazônia ante o fato de este jornalista avistar com 

frequência do avião, em diversos povoamentos, uma bandeira vermelha que 

representava um pedido de socorro ou uma bandeira amarela que representava a 

morte de alguém.405 Como as viagens pela região eram difíceis, pois a mata ainda era 

densa, o INCRA abria clareiras junto aos povoamentos, para que pudessem ser 

avistados dos aviões, possibilitando que este jogasse comida e remédios, bem como 

pudesse visualizar as bandeiras de pedidos de socorro.  

Esta prática se tornou cotidiana em vilas e cidades: se utilizava uma bandeira 

vermelha em lugares abertos para que o avião visualizasse um pedido de socorro para 

alguém gravemente enfermo e uma bandeira amarela para indicar um óbito, na 

maioria das vezes, por doença infectocontagiosa, pois estas requereriam cuidados 

especiais com o cadáver e uma investigação sobre o risco de uma epidemia. Na 

viagem, empreendida por este jornalista, juntamente com Fernando Morais e Alfredo 

Rizzuti, eles garantem que puderam observar o quanto para os habitantes da 

Transamazônica, lidar com a morte e as doenças seria algo corriqueiro. 

                                                
404 GONTIJO, Ricardo. Op cit, p. 71. 
405 Ver Figura 34. Avião de remédios e mantimentos e Figura 35. Telas domésticas anti-mosquitos em 
Jacareacanga, no II Caderno de Imagens. 
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Seria a morte tão fácil ou estava consolidada junto a uma parcela da 

população brasileira a visão de que a Amazônia era uma região de gente doente e que 

o quadro piorava com a construção da Transamazônica ou qualquer outro projeto de 

ocupação da região? Os jornais, como vimos, antes da construção, manifestavam essa 

grande preocupação, mas muito antes, Josué de Castro406 já afirmava se tratar a 

Amazônia de uma terra em que a doença era algo crônico.  

Os jornalistas, sobretudo Tamer e Alcaraz Gomes, citam com frequência os 

soldados da borracha e o dito popular que se cristalizou de que a Madeira-Mamoré 

deixou um morto a cada dormente da ferrovia. Gomes, porém, afirma que na 

Transamazônica não será assim:  

 
Não há, não houve, nem haverá, segundo diziam os pessimistas 
amadores ou profissionais, um morto em cada quilômetro, como na 
construção da Madeira-Mamoré. 
Os três mil e quinhentos homens que trabalham na 
Transamazônica, tanto a serviço do DNER como do Exército e das 
empreiteiras, gozam de boa saúde e possuem toda a assistência 
médica. A maioria, senão a totalidade, ficará radicada na região 
com as suas famílias, junto à estrada que ajudou a desbravar, tão 
logo a obra acabe.407 

 

Outro jornalista, Alberto Tamer, também demonstra preocupação sobre a 

questão, citando especialistas em saúde pública para reforçar seus temores mas, 

invariavelmente, encerra suas ponderações com otimismo, concluindo que apesar de 

os riscos existirem há como suplantá-los com planejamento e investimento em 

infraestrutura: 

 

Quais os tipos de moléstias que poderão ocorrer? Os técnicos com 
quem conversei, muitos dos quais altamente especializados em 
doenças tropicais, acentuam a existência de três tipos de 
enfermidades na região quando à sua origem: 1 – decorrentes da 
própria área de selva, como malária, febre amarela e outras que 

                                                
406 Josué de Castro acreditava que as pessoas da Amazônia eram cronicamente atingidas por epidemias 
e, citando Araújo Lima para reforçar seu argumento afirma que: “na Amazônia, a condição habitual do 
homem aberra da fisiologia e da anormalidade. O homem é um enfermo cujo metabolismo incide 
naquela síndrome hemática da aptidão regeneradora, verminótico e impaludado, seguramente 
verminótico e impaludado muitas vezes, no homem amazônico debate-se o organismo na angústia de 
ser empobrecido pela alimentação e agredido pelas enfermidades espoliadoras, invalidando-se o seu ser 
na impotência para reagir contra as contingências mesológicas, do meio interior e do meio ambiente.” 
CASTRO, Josué de. Op cit. p. 64. 
407 GOMES, Flávio Alcaraz. Op cit. p. 44. 
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surgem quando há desmatamento, classificadas como ‘doenças 
desconhecidas’; 2 – decorrentes do enfraquecimento orgânico do 
homem – tuberculose; e 3 – conseqüentes da falta de higiene ou 
cuidado sanitário – verminose, febre tifóide, hanseníase. 
... a êles deverá associar-se a ocorrência de enfermidades 
geralmente mortais, provocadas por virus ainda desconhecidos do 
homem, pois tem seu habitat natural nos animais que vivem nas 
florestas. Uma vez devassada esta, passam êles a contaminar o 
desbravador, cujo organismo desprotegido sucumbe com 
facilidade.408 

 

Apesar de expressar um quadro preocupante, às vezes detalhado com a 

ocorrência em índices elevados de algumas doenças, reportando-se a Altamira, como 

exemplo de gente doente, ele reforça que mesmo sendo uma realidade “este 

levantamento geral das doenças encontradas na área amazônica, constata-se que, em 

muito, são superáveis”.409 A visão deste jornalista era otimista, no sentido de acreditar 

que não haveria problemas em superar as doenças, apesar de elas se fazerem presentes 

no cotidiano das obras, assustando operários e migrantes. 

Havia naquele momento, uma disputa não apenas nos debates sobre a 

temática, mas também uma guerra de informações sobre os dados relativos a este 

quadro. Enquanto o governo procurava ocultar os casos de morbidade e enfermidade 

na Transamazônica, alguns jornais, sobretudo o Jornal do Brasil, procuravam no 

pouco espaço que lhes restava, apontar os dados referentes a questão como algo 

alarmante. 

Cardoso & Muller, problematizando a construção da estrada, defendem que o 

projeto de exploração capitalista da Amazônia através principalmente da 

Transamazônica, mas também de outros empreendimentos oficiais, não teria 

construído melhorias significativas na vida das pessoas e que: 

 

                                                
408 TAMER, Alberto. Op cit, p. 39. “Transamazônica, solução para 2001”, é o título do livro que 
expressava as perspectivas e propagandas em torno da construção da estrada. Este livro reúne as 
matérias do experiente redator econômico da revista APEC e do jornal O Estado de São Paulo, Alberto 
Tamer, que se especializou sobre os problemas do Nordeste. Nesta região, Tamer ouviu o discurso de 
Médici, no qual afirmava que iria dar as “terras sem homens da Amazônia para os homens sem terra do 
Nordeste”, transcrito em seu livro, discurso fundante do projeto da Transamazônica, e de lá 
acompanhou todo percurso de construção da estrada. Antes de trabalhar nestas empresas, atuou em 
diversos jornais e revistas, obteve ainda bolsa da ONU para estudar em Santiago, Nova Iorque e Roma, 
sobre a economia dos países subdesenvolvidos. 
409 Idem, p.42. 
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Melhor do que estabelecer um mórbido regime de trocas de 
doenças, contraindo (os migrantes) alguma que não tinham 
(malária, febre negra de Lábrea) e transmitindo outras estranhas ao 
ambiente (esquistossomose), seria aproveitar as populações locais 
nos projetos de desenvolvimento, elevando seu nível de vida. 410 

 

O texto acima foi escrito em 1978, e os autores analisando dados, em sua 

maioria subjetivos, como as informações não publicadas que receberam de jornalistas, 

concluem que se disseminaram doenças na Transamazônica. Enfatizam ainda que os 

nordestinos, também teriam dado sua “contribuição” para este quadro ao transmitirem 

aos naturais da Amazônia as verminoses que, segundo os autores, há muito os 

acometiam. A região era considerada uma terra de doenças contudo, na visão de 

Tamer, medidas sanitárias e preventivas estavam prontas para superar dificuldades e o 

governo saberia resolver o problema.  

Todavia, os mortos surgiam e apareciam cada vez mais, ainda que muitas 

vezes se tentasse escondê-los. Fernando Morais e Ricardo Gontijo publicaram as 

dificuldades de transporte, de logística em casos de urgência, ausência de hospitais 

equipados, de médicos especialistas e o alarmante aumento nos casos de mortalidade 

e enfermidades se propagando na Transamazônica.411 O convênio SUDAM/FSESP 

fez um levantamento da infraestrutura de saúde encontrada em 1970: 

 

Quadro 7. Recursos Assistenciais do Setor Saúde nos Principais Municípios da 

Transamazônica412 

 

Município No. de 
hospitais    

Leitos 
em 
hospitais 

No. 
de 
postos 
de 
saúde 

Postos de 
saúde em 
funcionamento 

No. de 
médicos 

No. de 
dentistas 

Porto Franco 
(Estreito)413 

___ ___ 1 Não ___ 2 
(prático) 

                                                
410 CARDOSO & MULLER,. Op cit. p. 204. 
411 MORAIS, Fernando; GONTIJO, Ricardo & CAMPOS, Roberto de Oliveira. Transamazônica. São 
Paulo: Brasiliense, 1970. 
412 No documento original não consta Quadro 3. Empreiteiras construtoras da Estrada, por trecho, pois 
esta definição foi criada pelo autor, para organizar o quadro no texto da tese. Este quadro elaborado a 
partir do Anexo XI de BRASIL. SUDAM. Op cit. 
413 Até 1982, quando foi emancipado, o município de Estreito era um distrito do município de Carolina 
mas, devido a proximidade geográfica, ser maior, naquele período, com o município de Porto Franco, 
os órgãos de saúde contabilizavam Estreito através de Porto Franco. 
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Tocantinópolis 1, em 
funcionamento 
 

12 1 Sim  2 2 

Altamira 1, em 
funcionamento 

25 1 Sim 2 4 
(prático) 

Itaituba 1, que não está 
funcionando 

10 1 Sim  2 2 
(prático) 

Marabá 1, em 
funcionamento 

10  1 Sim  6 2 

Humaitá 1, funcionando 
precariamente 

52 ___ ___ 1 ___ 

Lábrea ___ ___ 1 Não  ___ ___ 

 

Fica evidenciado que o governo iniciou a montagem da infraestrutura de 

saúde pública para o programa de colonização, somente após a construção da rodovia 

o que a curto e médio prazo levou a um crescimento do número de casos de doenças 

infectocontagiosas, sobretudo a malária e, consequentemente, de óbitos. Somente com 

a atuação do órgãos ligados a Operação Osvaldo Cruz é que foi se desenvolvendo a 

longo prazo a infraestrutura necessária à colonização. Seria necessário, segundo os 

próprios relatórios oficiais, a construção de hospitais e postos de saúde, contratação 

de médicos, dentistas e outros profissionais de saúde, treinamento da população, 

aquisição de veículos, como lanchas, botes e caminhões o que só pôde ser realizado 

após o início das obras da rodovia acarretando problemas. 

O relatório do 1o. Trimestre de 1975 da  Associação de Crédito e Assistência 

Rural do Pará (ACAR-PA) sobre a atuação deste órgão estadual, em conjunto com 

instituições de outras esferas, na Transamazônica, conclui que conseguiram melhorar 

o abastecimento e tratamento de água, instalar privadas higiênicas e fossas para lixo. 

Além disso, realizaram a aplicação de vacinas, treinamento da população para 

cuidados com saúde, incluindo fornecimento de material educativo, e adoção do 

atendimento pré e pós natal às gestantes.414  

Estas práticas, consideradas de saneamento, imunização e prevenção 

buscavam evitar o surgimento de problemas à saúde pública e aliada a infraestrutura 

hospitalar construída pela FSESP, poderiam a médio e longo prazo minorar o quadro 

de óbitos porque, a curto prazo, como vimos na seção anterior deste capítulo, 

apontava dados, no mínimo, preocupantes. 

                                                
414 ACAR-PA. Projeto Transamazônica Extensão Rural – Relatório 1o. Trimestre 1975. p.21. Obtido 
junto a Biblioteca/Arquivo da SUDAM, em Belém. 
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A agricultora Ana Lúcia conta que adoeceu porque morava na beira do rio, 

em Estreito, onde hoje é Aguiarnópolis, e que no rio se pega muita doença “quando 

mora esse pessoal porco do sertão em volta”.415 Sua fala expressa rivalidades com os 

sertanejos nordestinos, pois ela é natural de Fortaleza das Nogueiras, ribeirinha da 

Amazônia maranhense. Suas memórias na região se dividem em dois momentos: o 

primeiro marcado pela pobreza, em que teve de dividir o sabão para lavar roupa e o 

segundo definido pelo momento em que começaram a abrir estrada. Para enfatizar as 

melhorias em sua vida com a construção da rodovia, descreve que logo após o início 

das obras “foi  a primeira vez que vi um médico na minha vida, aqui na Transa velha” 

e  fala, com emoção, sobre a  

 

lesh que peguei e as malária que já perdi a conta, mas hoje tenho 
essa casinha, onde pranto horta e recebo aposentadoria, tudo 
conquistei aqui que não tenho medo de doença, você parece que tem 
né? Porque é jovem e já pegou a parte boa.416 

 

Sua história assim como as outras presentes ao longo desta tese, parece um 

roteiro de filme de ficção, como é semelhante a uma história de ficção a transferência 

espontânea e dirigida dessas pessoas que, como Ana Lúcia, se mostram felizes por 

verem que suas histórias podem ser importantes. Histórias de bandeiras vermelhas e 

amarelas, de pessoas doentes e outras mortas. “Ver médico”, para Ana Lúcia, já era 

uma grande vantagem pois até então, para ela esses profissionais pareciam saídos de 

uma lenda, pois ouvia falar deles sem nunca conhecer alguém que viu algum 

pessoalmente em sua vida. 

Gontijo, jornalista radicado em São Paulo, que viajou pela Transamazônica, 

justamente quando estava sendo iniciada a construção em um momento que, como 

vimos no quadro acima, havia carência estrutural, tem uma visão diferente de Ana 

Lúcia sobre os cuidados com a saúde ao longo da rodovia. Ele não teve contato, 

naquele momento, com os hospitais construídos pela FSESP, nem com os 

profissionais de saúde levados durante a década para a região.  

No trecho a seguir,  Gontijo que em seu trabalho conjunto com Fernando 

Morais elaborou uma série de críticas a estrada, buscou destacar e divulgar as mazelas 
                                                
415 Entrevista realizada pelo autor, em Aguiarnópolis-TO, em 15 de fevereiro de 2010 
416 Entrevista realizada pelo autor rem 15 de fevereiro de 2010, em Aguiarnópolis. 
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encontradas em suas viagens pela Transamazônica. Ele descreveu sua passagem por 

Jacareacanga, cidade do Pará, fronteiriça com o Amazonas, por onde passaria a 

estrada, a qual considerou: 

 

Jacareacanga é o fim do mundo, isolada no meio da selva, 
raramente um avião pousa ali. Vive economicamente do garimpo e 
da borracha levada de barco até Santarém, em 15 dias de viagem. 
Quase todos os habitantes da cidade têm ou já tiveram malária, 
doença comum. Não há lavoura de subsistência, os habitantes da 
cidade alimentam-se de farinha de mandioca, arrôz e pimenta. 
Quando há um caso de doença grave, a comunicação é feita a 
Santarém por rádio da Base Aérea e um avião particular vem buscar 
o doente. O preço: 1.200 cruzeiros. 
Tentamos livrar-nos dos piuns, escondendo-nos dentro de um 
botequim miserável... 

 

Gontijo faz duras críticas aos restaurantes, hotéis, costumes da população e 

ao chamar Jacareacanga de “fim do mundo” enfatiza que, na logística de atendimento 

aos doentes, como as dificuldades de transporte, residia uma das grandes causas de 

mortalidade ao longo da rodovia. Seus escritos, assim como de Morais que viajou 

junto a ele, são importantes para se pensar nos problemas da região. 

 Em Jacareacanga e Altamira, para Morais e Gontijo, o pium (Simulium 

sextobecium), temido inseto voador bem pequeno, mas que provoca derramamento de 

sangue com sua ferroada, e, em algumas pessoas, seu veneno pode provocar reações 

alérgicas (febres e inchaços pelo corpo) e até mesmo a morte era um dos grandes 

vilões da Transamazônica. Segundo diversos relatos, este pequeno inseto teria 

vitimado, assustado e expulsado muitos migrantes.  Sobre o pium, Antônio, hoje 

residente em Humaitá, em meio a muitas histórias sobre sua trajetória de vida, afirma 

que: 

 

aqui eu não soube de muita gente com problema de pium não, mas 
para as bandas do Pará que o senhor conhece melhor que eu, lá sim, 
atacaram muito, andei por lá, por Itaituba e aqui perto de Apuí, 
muita gente ficou doente e até morreu de pium, era de assustar. 417 

 

                                                
417 Entrevista realizada pelo autor, em Humaitá, em 20 de janeiro de 2010. 
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Além do pium e de outros seres da floresta, a carência de hospitais e de 

transportes em Humaitá, no Amazonas e em Marabá, no Pará e falta de infraestrutura 

necessária e de higiene, assim como a pobreza da população e a alimentação escassa 

de alguns nutrientes e proteínas, em todos os lugares da Transamazônica, eram 

lembrados como empecilhos ao empreendimento. Este dado fica evidenciado no 

quadro que evidencia a escassez de hospitais na região, em 1970.418  

Mas as notícias sobre as epidemias e o surgimento das temidas doenças 

desconhecidas, apareciam na imprensa. O Jornal do Brasil noticiou com pequeno 

destaque na parte debaixo da primeira página, o surgimento da SHA: 

 

A partir de 1972 surgiu uma doença que ainda não é totalmente 
conhecida: trata-se da síndrome hemorrágica de Altamira que entre 
o período de 1º de junho a 13 de julho deste ano atacou 54 colonos 
sem registrar mortes, se bem que já tenham se registrado óbitos 
anteriores. Ela provoca hemorragia pelo nariz e boca. (...) No caso 
da síndrome hemorrágica de Altamira419 ainda não se sabe com 
certeza qual o tipo desse inseto transmissor e também ainda não se 
identificou que tipo de vírus causa a doença... 
(...) O relatório (1972-1974) do Instituto Evandro Chagas sobre a 
questão da saúde no leito das rodovias Transamazônica e Santarém-
Cuiabá, praticamente se detém no problema da nova moléstia, se 
bem que outros problemas se registrem na região, entre eles a 
esquistossomose, a leishmaniose, e especialmente a malária.420 

 

Depois desta notícia, nenhuma mais foi encontrada nos jornais pesquisados e 

durante longo período. Os jornais silenciaram completamente sobre o assunto, nos 

                                                
418  Ver Quadro de Recursos Assistenciais do Setor Saúde nos Principais Municípios da 
Transamazônica na página 46. 
419 Na década de 1990, uma equipe de pesquisadores do IEC e da Universidade do Estado do Pará 
(UEPA), desenvolveu estudos sobre a SHA que foi identificada pelo próprio IEC, na década de 1970. 
Os autores definem  que “a síndrome hemorrágica de Altamira (SHA) é uma púrpura trombocitopênica 
de natureza imunológica, desencadeada, em indivíduos hipersensíveis pela secreção salivar introduzida 
através da picada de determinada espécie de insetos hematófagos do gênero Simulium (borrachudos, ou 
piuns). Esta patologia é autóctone de uma região da rodovia Transamazônica, principalmente 
compreendida no município de Altamira (Estado do Pará), sendo de real importância o seu 
conhecimento para o profissional de saúde que vai exercer suas atividades na referida região”. COSTA 
JÚNIOR, Domingos da; PINHEIRO, Francisco de Paula; ROSA, Amélia Paes de Andrade Travassos 
da; FRAIHA NETO, Habib & LINS-LAINSON, Zéa Constante. Síndrome Hemorrágica de Altamira. 
In: LEÃO, Raimundo Nonato Queiroz de (org.). Doenças Infecciosas e Parasitárias: Enfoque 
Amazônico. -Belém: Cejup/ UEPA/Instituto Evandro Chagas, 1997. p. 107. Disponível em 
http://iah.iec.pa.gov.br/iah/fulltext/pc/monografias/iec/leao/leao_cap6p107-112.pdf. Acessado em 
09.02.11. 
420 JORNAL DO BRASIL. Na Transamazônica, novas doenças preocupam. Rio de Janeiro, 22 de 
dezembro de 1974. 
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mostrando que este campo de análise traz muitas possibilidades para compreender as 

políticas públicas, construções discursivas e os sistemas de controle utilizados na 

ditadura. A carência de informações sobre a síndrome, na documentação do período, 

levou a quase acreditar que tenha sido este apenas um alarme na imprensa, pois, 

mesmo entre os moradores da Transamazônica que chegaram na década de 1970 ou 

nativos da região nenhum possuía qualquer informação sobre esta síndrome que tem 

em seu nome a “homenagem” ao lugar em que foi descoberta.  

Os profissionais de saúde de Altamira, Itaituba, Marabá, Humaitá também 

não possuíam informações a respeito. Uma chave para compreender este “enigma” foi 

a reprodução, em um livro de Paolo Marconi, de um bilhete entregue, por agentes da 

repressão, nas redações da imprensa em 1975 ordenando  

 

“silenciar sobre o surto de hemorragia em crianças, na região de 
Altamira (Pará) “visto propiciar oponentes todas as formas política 
Transamazônica pretextos ataques descabidos e inoportunos””.421 

 

O que levou o governo a demonstrar tanta preocupação naquele momento 

com uma nova doença descoberta em Altamira? Como reagiram os jornais e o público 

frente a censuras como esta? Quanto à SHA, pesquisamos em diversos jornais e 

revistas e não foi encontrada nenhuma outra notícia a respeito. Também não foi 

encontrado, nem qualquer referência ao tal relatório no muito bem organizado arquivo 

do Instituto Evandro Chagas, em Belém, apesar de incessante busca da equipe técnica 

deste instituto.  

O relatório pode ter se perdido com o tempo, mas as memórias da epidemia 

desta síndrome, na década de 1970 também desapareceram pois, nem nas entrevistas, 

nem em conversas informais, foi possível obter qualquer informação a respeito. Há a 

possibilidade de a população local que entrou em contato com os casos da SHA, não a 

reconhecer como tal, mas apenas como picadas de pium e nem de os órgãos oficiais 

                                                
421 O texto é uma transcrição de um bilhetinho dos agentes de governo, uma prática de censura comum 
naquele momento, entregue em diversos jornais. Consultar, MARCONI, Paolo, 1980, p. 57.  
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terem contabilizado os casos de doentes e óbitos, por esta síndrome, pois ela não 

consta nos relatórios e banco de dados.422 

Como discutido anteriormente, para um governo as notícias sobre epidemias 

e, sobretudo da descoberta e propagação de uma nova doença em florestas tropicais, 

pode levar a graves problemas políticos. Não interessava ao governo ver um de seus 

projetos mais divulgados e propagandeados assustar a população devido as epidemias, 

principalmente, em relação ao surgimento de uma nova síndrome que provocava 

hemorragias, na “capital” da Transamazônica. 

As opiniões de ensaístas e articulistas são um elemento importante para 

pensarmos sobre a celebrada estrada, hoje quase esquecida na memória popular 

nacional, apesar de ter sido construída e de terem surgido diversas cidades em suas 

margens e outras, já existentes, terem crescido significativamente com a 

Transamazônica. Altamira era o epicentro da estrada, lugar de maiores investimentos 

e poderia ser profundamente afetado todo o projeto se fossem confirmadas e 

divulgadas tais informações. 

 Em Altamira foi implantado o primeiro Projeto Integrado de Colonização 

(PIC),423 com as diretrizes centrais do programa, que define a infraestrutura inicial de 

saúde instalada, no município: 

 

O Município de Altamira apresenta os seguintes recursos médico-
hospitalares e respectivo pessoal: 
 - Unidade Sanitária da FSESP  
 - Hospital da Prelazia do Xingu 
 - 3 Médicos 
 - 2 Enfermeiras 
 - 2 Farmácias particulares 
 - 6 parteiras “curiosas”424 controladas pela FSESP 

                                                
422 Cabe ressaltar que, a descoberta desta síndrome, é comprovada e aceita pela comunidade científica. 
Consultar COSTA JÚNIOR, Domingos da et al. Op cit. 
423  O Projeto Integrado de Colonização (PIC) era o projeto central contendo as diretrizes 
implementadas por diferentes órgãos, sob a coordenação do INCRA, para viabilizar a instalação de 
colonos na Transamazônica. O projeto incluía planos para a agropecuária, educação, instalação de 
igrejas, centros comunitários, habitação, núcleos urbanos e saúde. O PIC 1 – Altamira, leva esse nome 
por ser o primeiro elaborado como modelo, em torno do epicentro das obras, a cidade de Altamira. 
424 Parteiras curiosas é uma denominação utilizada de forma pejorativa para estas mulheres que eram 
consideradas somente “curiosas”, mas não conhecedoras da ciência da saúde, relacionada a realização 
de partos mas, apesar, disso, devido a carência de médicos e enfermeiros, e de, muitas mulheres, 
preferirem o atendimento com parteiras, elas eram admitidas como parte do programa de saúde do PIC. 
Há estudo sobre estas  polêmicas, envolvendo profissionais de saúde e os chamados curandeiros e 
parteiras, em diferentes momentos da História. Sobre o tema, consultar WITTER, Nikelen Acosta. 
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 - 1 Laboritorista 
 - 2 Visitadores sanitários 
 - 1 Auxiliar de saneamento 
 - 3 Auxiliares de enfermagem 
 - 1 Farmácia e 1 Posto Médico do INCRA425 

 

Este era o levantamento do quadro inicialmente encontrado em Altamira, 

muito restrito para atender a população daquela região, mas que seria acrescentado de 

9 postos de saúde, 1 médico do INCRA, 10 atendentes e 1 médico do FSESP e de 

estudantes e infraestrutura do Projeto Rondon para ampliar a rede de atendimento e 

garantir, no início da construção da estrada. 

De suas memórias, como trabalhador nas pontes da estrada, Coningham 

Netto, relata que muitos trabalhadores e/ou agricultores caíam ante a malária e quando 

encontrados na beira da estrada por caminhões do INCRA eram levados supostamente 

para atendimento mas, segundo o escritor, muitos eram abandonados para morrer no 

meio da mata. 426 O objetivo de “escondê-los” no meio da floresta, seria de evitar o 

pânico entre os trabalhadores e também que a epidemia se disseminasse pelo 

contágio, através da picada do mosquito Aedes aegypti.427 

Muitos pessoas entrevistadas relatavam que o maior problema para a saúde 

pública, ocorria através da picada de cobras, ataque de animais selvagens (sobretudo 

na região do atual município de Pacajá e em Humaitá), atropelamentos na estrada, 

malária e leishmaniose. Eles ressaltavam que recebiam o atendimento médico 

necessário, mas contam ter ouvido muitos relatos sobre pessoas que morreram nos 

travessões.  

                                                                                                                                      
Dizem que foi feitiço: as práticas de cura no sul do Brasil (1845-1880). Porto Alegre: EDIPUC, 2001; 
LOYOLA, Maria Andréia. Médicos e curandeiros: conflito social e saúde. São Paulo: Difel, 1984 e 
WEBER, Beatriz Teixeira. As artes de curar. Medicina, religião, magia e positivismo na República 
Rio-Grandense (1889-1928). Bauru: EDUSC, 1999. 
425 BRASIL. INCRA. Projeto Integrado de Colonização Altamira – I. Brasília, 1970, p. 53. Cópia 
cedida gentilmente, em 2006, pela aluna do Curso de Licenciatura Plena em Letras – Língua 
Portuguesa, do Campus de Altamira/UFPA, Cristiane Prado, que o obteve junto ao INCRA de 
Altamira. 
426 CONINGHAM Neto, John. Op cit. 
427 O Aedes aegypti é um mosquito ou pernilongo, de cor preta com listras brancas que através de usa 
picada, quando infectado pode atuar tanto como transmissor da malária quanto da dengue. Sobre o 
tema, consultar UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO. Combate à dengue – o 
mosquito transmissor. Rio de Janeiro: UFRRJ. Disponível em 
http://www.ufrrj.br/institutos/it/de/acidentes/dengue.htm. Acessado em 22.02.2012. 
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Juvenal428 que chegou a trabalhar na construção da obra, em Brasil Novo e 

Altamira, afirmou que ouviu o relato de que muitos operários morriam ou eram 

mutilados nas obras e que havia dificuldade de promover atendimento rápido quando 

se encontravam distantes da faixa central da estrada. Narciso tem a mesma 

experiência, como operário em Estreito, seu relato parece uma continuação da 

narrativa de Juvenal, pois ambos conviveram com mutilados e mortos na obra e têm 

orgulho de suas vivências e de hoje possuírem suas casas e terras. 429 O orgulho 

misturado ao sofrimento se deu, na opinião deles, devido a passagem de um “tempo 

bom” da rodovia, durante a ditadura, sobretudo no governo de Médici, para o 

“abandono”, depois da ditadura.  

É necessário destacar que a maioria dos entrevistados associa a ditadura 

somente ao governo de Médici e a democracia aos governos posteriores, inclusive 

Geisel e Figueiredo. Mas, de forma contraditória, a maior incidência de doentes e 

mortos, para eles próprios, se deu no que consideram ser o “tempo bom” e não na era 

do “abandono”. 

Maria,430 de Medicilândia, narrou de forma dramática que muitos doentes do 

travessão onde mora, até hoje são transportados em redes de dormir, sendo a rede 

amarrada a uma vara e conduzida por duas pessoas por um trajeto de até trinta 

quilômetros a pé para receberem atendimento médico e que muitos morriam no 

trajeto.431  Esta mulher que chegou a região com o pai e se casou logo depois, ajudou 

o marido a abrir o campo para o plantio, conviveu com as pessoas sendo transportadas 

por quilômetros em redes de dormir até a rodovia para tentar obter carona até um 

posto de saúde e viu muitos morrerem pelo caminho.  

A história dos doentes em redes de dormir, quando ouvida pela primeira vez 

se assemelha a uma narrativa oral popular recheada de elementos míticos entretanto, 

está presente até hoje na realidade da região. Muitas vilas e propriedades nas vicinais, 

distam até noventa quilômetros da rodovia principal e com difícil acesso para 

automóveis. 

                                                
428 Entrevista realizada pelo autor, em Altamira, em 07 de janeiro de 2010. 
429 Entrevista realizada pelo autor, na residência do entrevistado, em Aguiarnópolis-TO, em 15.02.10. 
430 Entrevista realizada pelo autor, em Medicilândia, em 10 de janeiro de 2010. 
431 Em viagens pela região foi possível perceber que, ainda ocorrem casos semelhantes atualmente 
porque durante o inverno amazônico, muitas estradas dos travessões ficam intrafegáveis, sendo 
possível o deslocamento apenas em longas caminhadas. 
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Apesar de questionar a eficácia dos resultados obtidos com a construção da 

Transamazônica e das muitas vidas que teria levado a termo devido à dinâmica 

migratória da população que se desloca constantemente, Confalonieri refletindo sobre 

a incidência de malária acredita que, os grandes projetos, como a BR-230, investiram 

em: 

 

transformações radicais do meio físico circundante, os 
investimentos em obras de saneamento e em vigilância 
epidemiológica e assistência médica e são capazes de reduzir 
acentuadamente a incidência da doença. Formam-se assim, 
verdadeiras redomas sanitárias que isolam os trabalhadores e seus 
familiares dos perigos biológicos da doença.432 

 

Para este autor, especialista nos estudos de epidemiologia, o investimento em 

núcleos populacionais e urbanização, possibilita um maior controle de doenças 

próprias de florestas tropicais, devido à construção do que denomina “redomas 

sanitárias”. Desta maneira, ao mesmo tempo em que os grandes projetos propiciariam 

o surgimento ou aumento imediato de doenças, devido a intervenção na floresta, com 

o passar do tempo provocam o maior controle delas, devido à urbanização e  obras de 

saneamento e prevenção. 

A despeito de poder ser comprovada a ocorrência de muitas mortes em 

relatórios, depoimentos, imprensa e livros de memórias, o montante não chegou a 

tornar, nas memórias, essa estrada um símbolo da morte na floresta, como fora à 

ferrovia Madeira-Mamoré. Mas a floresta e os seres vivos que nela habitam 

ocasionaram o  contágio/infecção por agentes patológicos e, em muitos casos, a morte 

de muitos trabalhadores.  Os mortos e doentes, apesar de, em grande número, não 

chegaram a ser um impedimento concreto a consolidação da colonização da 

Amazônia, a partir da estrada, pois o governo tanto buscava minimizar as epidemias 

quanto escondê-las do restante do país. 

As convergências ou divergências na interpretação dos dados por parte dos 

diferentes segmentos da sociedade, participantes diretos ou indiretos da consolidação 

da Transamazônica, compõem parte interessante de um mosaico que permite 

visualizar uma estrada-projeto que mobiliza como vimos novas perspectivas e velhas 

                                                
432 CONFALONIERI, Ulisses E.C. Op cit, p.232. 
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propostas. A estrada também suscitou acalorados debates entre articulistas, 

possibilitando interessante fonte para análise, não apenas do Projeto Transamazônica, 

mas de um período, sobre como se elaboravam e reelaboravam políticas públicas de 

saúde e que elementos as embasavam e/ou estavam presentes nelas.  
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CAPÍTULO 4 

MEMÓRIAS DE UMA ESTRADA INVISÍVEL 

 

 

Mas qual era a razão de tantos gritos e 
aplausos? Os mais apaixonados espectadores 
ver-se-iam sem dúvida embaraçadíssimos se 
quisessem explicar o seu entusiasmo.433 

 

...parecia levar consigo alguns dos raios 
inumeráveis que o farol do Fim do Mundo 
projetava novamente.434 

 

4.1. Memórias do triunfo 

 

A Transamazônica consolidou-se nacionalmente como símbolo do fracasso, 

do desperdício, um monumento ao uso indevido de recursos públicos, no meio da 

floresta amazônica e a marca de um governo autoritário, durante os anos mais duros 

da ditadura. Cabe destacar, entretanto, como já foi visto tangencialmente, ao longo 

deste trabalho, que estas imagens sobre a rodovia se consolidaram, somente, alguns 

anos depois da construção.  

Desde o começo das obras, em 1970, até o início do governo Geisel, em 

1974, vários segmentos da sociedade haviam exaltado a estrada como uma iniciativa 

pioneira que finalmente integraria e desenvolveria a Amazônia. Contudo, com o 

passar dos anos, alguns desses mesmos setores da sociedade que exaltaram o 

empreendimento, mudaram de opinião como se nunca dantes tivessem, de fato, 

exaltado à construção da estrada. 

Janaína Cordeiro,435 ao analisar o período do governo de Médici, argumenta 

que consolidou-se, sobre este, a imagem dos anos de chumbo, como se nunca 

                                                
433 VERNE, Júlio. Os violadores do bloqueio. Matos Peixoto: São Paulo, 1965.p.187. 
434 VERNE, Julio. O Farol do Fim do Mundo. São Paulo: Guanabara, 1965, p. 160. 
435 CORDEIRO, Janaína Martins. Op cit. 
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houvesse existido outra imagem: a dos anos de ouro. Através da bibliografia e de 

jornais e obras literárias que iremos apresentar neste capítulo fica evidenciado que, 

em relação à Transamazônica, houve um momento no qual o governo Médici foi 

considerado como de anos de ouro, de crescimento econômico nacional mas, em 

período posterior, muitas das mesmas vozes que exaltavam o período se ocultaram 

como se sempre o tivessem criticado. 

Reis argumenta que, depois de um período de instabilidade política e 

econômica, os militares se estabilizaram durante o governo de Médici, com forte 

atuação das forças repressivas e de propaganda, bem como: 

 

num contexto de grande mobilidade geográfica e social, aparecia 
um país estável e próspero: anos de ouro para os que se 
beneficiaram – não foram poucos – com as benesses proporcionadas 
pelo progresso material. 
A ditadura dispunha de altos índices de popularidade, os estádios 
aplaudiam o ditador de turno (Garrastazu Médici), o regime voltava 
a legitimar-se, reagrupando a ampla frente de forças de direita e de 
centro que sustentara a intervenção militar, agora em nome da 
eficiência e da modernização realmente existente. Quem não 
estivesse gostando que se retirasse: Brasil, ame-o ou deixe-o.436 

 

Médici se afirmava com popularidade, expressa em estádios  que o 

aplaudiam, sobretudo após a conquista da Copa do Mundo de Futebol de 1970 e com 

os elevados índices da economia. No tocante a Transamazônica, um dos carros-chefes 

dos anos de ouro, se pode perceber como ela é parte deste fenômeno: a rodovia e todo 

o programa de colonização, que até então era símbolo dos anos de ouro, virou 

símbolo dos anos de chumbo, do autoritarismo, das políticas impostas pela ditadura. 

 Sob o título de “O Brasil acha o seu norte”, em 14 de outubro de 1970, em 

artigo sem autor identificado, a Veja, ao anunciar a inauguração por Médici de um 

primeiro trecho da estrada, em Altamira, afirma que a estrada estava sendo construída 

nos prazos e acima de todas as expectativas, até mesmo dos críticos.437 Quem eram os 

críticos? Parece que são apenas “os outros”, sem identificação, assim como os que a 

chamaram de estrada símbolo do Brasil Grande e desenvolvido, a imprensa, 

                                                
436 REIS, Daniel. Op cit, 2004b. p. 128. 
437 REVISTA VEJA. O Brasil acha o seu norte. Edição 110. São Paulo: Editora Abril, 14 de outubro de 
1970, p. 19-21. Acervo digital da Revista Veja. Disponível em 
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em 24.02.2010. 
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empresários, intelectuais e políticos (como temos analisado ao longo do trabalho) se 

tornaram sujeitos desaparecidos na história, sem identificação, em período posterior. 

Na memória do triunfo, na primeira metade da década de 1970, momento em 

que a estrada era tema frequente nos debates nacionais, a palavra Transamazônica 

passou a ser sinônimo de coragem empreendedorismo e desenvolvimento. Também se 

utilizava Transamazônica para descrever atos ou projetos grandiosos de 

consequências futuras positivas. 

Isso fica evidenciado nas palavras do editor de Literatura da Revista Veja ao 

enfatizar a coragem para desbravar e abrir grandes caminhos, no campo editorial, 

afirmando que “o livro no Brasil ainda aguarda a sua Transamazônica”.438 O Senador 

Lino Moraes, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), destacando a 

importância da criação do Ministério da Ciência e Tecnologia “... não é uma iniciativa 

tão grandiloquente e espetacular como a Rodovia Transamazônica...”, mas que era 

uma empreitada tão ou até mais importante quanto para o país. O deputado federal, 

Paulo Nobre, do MDB-MG, em carta elogiando a Veja e a importância estratégica da 

Editora Abril, afirmou que esta editora “...é, antes uma Transamazônica na floresta 

bravia da indústria gráfica”.439 Cartas e discursos, que se constituem apenas em uma 

demonstração da importância da estrada nos debates nacionais.  

Reis440 ao analisar os anos de chumbo, considera que após um período de 

baixa popularidade da ditadura, com dificuldades no campo político e econômico, 

houve uma reconstrução deste quadro quando da ascensão de Médici, pois se 

iniciaram os anos do milagre brasileiro. O país cantava em prosa e verso as conquistas 

que o tornariam uma potência. O desenvolvimento estava no centro das atenções, as 

esquerdas, ainda segundo Reis, ficaram “aturdidas” num primeiro momento. Depois, 

seus membros partiram para a luta armada sendo torturados e desarticulados, pois o 

                                                
438 REVISTA VEJA. Livros e aspirina. Edição 104. São Paulo: Editora Abril, 02 de setembro de 1970, 
p. 86. Acervo digital da Revista Veja. Disponível em http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. 
Acessado em 21.02.2010. 
439 REVISTA VEJA. Cartas – Transamazônica. São Paulo: Abril, Edição 153, 11 de agosto de 1971, p. 
6. Acervo digital da Revista Veja. Disponível em http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. 
Acessado em 02.03.2010. 
440 REIS, Daniel Aarão. Ditadura e sociedade: as reconstruções  da memória. REIS, Daniel Aarão; 
RIDENTI, Marcelo & SÁ MOTTA, Rodrigo Patto (orgs.). O golpe e a ditadura militar 40 anos depois 
(1964-2004). Bauru/SP: EDUSC, 2004. p. 29-52. 
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governo embasava sua repressão, na grande popularidade de que dispunha para bradar 

“Brasil, ame-o ou deixe-o”.441 

Nesse cenário, do empreendimento assumindo a função de afirmar um Brasil 

Grande versus as oposições, em 1971, Dom e Ravel, compositores da música “Eu te 

amo, meu Brasil”, defendem que esta música, utilizada em eventos oficiais do 

governo: 

 

...poderia virar o hino da juventude, porque o hino brasileiro é muito 
pessimista. A letra do homem (Osório Duque Estrada) fala que o 
Brasil vai ficar deitado. O Brasil está de pé. Olha só a 
Transamazônica.442 

 

A imagem de um Brasil grande, unido e de pé utilizada pelos compositores 

da música que se tornou símbolo da ditadura, era no mesmo contexto do governo, 

associada à Transamazônica, como afirmação do desenvolvimento. A estrada se 

tornava uma marca forte, centro de debates e, segundo pesquisa da Veja entre pré-

vestibulandos de várias regiões do país, o tema mais importante para o Brasil, nos 

últimos anos, para 46% dos entrevistados.443  

Naquele período, a imagem da rodovia estava associada, de forma 

predominante, como símbolo do desenvolvimento nacional e depositária de sonhos e 

esperanças não apenas dos migrantes colonizadores como também para os demais 

brasileiros. Cabe, ressaltar, entretanto, que mesmo na primeira metade da década de 

1970, algumas vozes, como a do professor Osny Pereira Duarte, crítico ao golpe de 

1964, cassado em seus direitos políticos: 

 

A verdade sobre a inexistência de estudos completos para tal 
rodovia de tantas consequências, inclusive para a soberania 
nacional, saltava aos olhos. Não apenas pelo desconhecimento do 

                                                
441 Idem. 
442 Segundo esta mesma reportagem, o álbum em formato compacto (pequeno disco de vinil), 
composto apenas por esta música, vendeu cerca de 200 mi cópias, sendo, portanto, muito popular 
naquele momento. REVISTA VEJA. Os fabricantes felizes da alegre vitória. Edição 129. São Paulo: 
Editora Abril, 24 de fevereiro de 1971, p. 54. Acervo digital da Revista Veja. Disponível em 
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em 03.03.2010. 
443 REVISTA VEJA. Quase universitários – o que pensam hoje os meninos que em 64 entraram na 
escola. Edição 291. São Paulo: Editora Abril, 03 de abril de 1974, p. 80. Acervo digital da Revista 
Veja. Disponível em http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em 18.03.2010. 
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público. A Transamazônica não constava dos planos de obras do 
governo. 
Se não temos condições para proporcionar tratamento sequer às 
populações que circundam, em favelas, nossas grandes cidades, que 
leviano será prometer à desprevenidos nordestinos, escolas, 
hospitais, mercado para produtos agrícolas, assistência técnica, 
adubo, e até água encanada, motéis de turismo, etc. 444 

 

Apesar de Pereira ser um crítico raro e contumaz da rodovia, naquele 

momento, em pelo menos dois trechos de seu livro, as críticas estão atravessadas pela 

frase, “somos favoráveis à rodovia”. Esta frase é seguida de observações sobre 

alguma vantagem trazida pela rodovia, como ocupar a Amazônia por brasileiros. 

Porém, esta mesma vantagem, era vista como tema de preocupação pois, segundo o 

autor, caso não se planejasse adequadamente as políticas para rodovia, esta poderia ter 

efeitos “nefastos” para o país.445  

Naquele momento havia destaque, até mesmo para as vozes de figuras 

folclóricas, reportadas nos veículos de comunicação, como motivo de galhofas, como 

Helson Miranda, candidato a deputado estadual pelo partido oficial do governo, a 

ARENA-PE. Este candidato a deputado se declara um gênio, autor dos principais 

projetos pós-64, como o PIN e a Transamazônica e tenta conseguir destaque para sua 

candidatura a partir do fato de ser, segundo ele mesmo, o idealizador da estrada.446  

Mas, não apenas este homem pobre do interior de Pernambuco tentava trazer 

a si a paternidade da estrada, pois parlamentares, e sobretudo ministros, relembravam 

em artigos sua participação na concepção e na decisão de construir a rodovia e de 

assim colonizar e integrar a Amazônia.447 Algumas vozes de políticos do nordeste, 

contudo, se ergueram contrárias a rodovia e, apesar de ganharem eco, através de 

importantes figuras como de Roberto Campos, Ministro do Planejamento durante do 

governo de Castelo Branco e Embaixador do Brasil, em Washington, durante o 

governo de Geisel, foram abafadas na imprensa. Roberto Campos em ensaio 

publicado, como parte de um livro em conjunto com os jornalistas Fernando Morais e 

Ricardo Gontijo, teceu várias críticas a Transamazônica, dando vazão a críticas de 
                                                
444 PEREIRA, Osny. Op cit.p.230. 
445 Idem. p.230 e 284. 
446 REVISTA VEJA. Gênio em campanha. Edição 113. São Paulo: Editora Abril, 04 de novembro de 
1970, p. 22. Acervo digital da Revista Veja. Disponível em 
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em 27.02.2010. 
447 Este tema, da decisão de construir a Transamazônica, de forma súbita durante viagem de Médici, 
bem como a participação dos ministros neste evento, foi abordado no capítulo 1. 
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políticos do Nordeste, Amazonas e Acre de que a estrada uniria a miséria do Nordeste 

com a pobreza da Amazônia e denuncia ainda haver um teor, segundo ele, 

eminentemente político e não planejado da estrada.448 Nesse sentido, Campos e 

Pereira449 concordam em suas críticas ao projeto da rodovia, quando afirmam que esta 

teria sido feita de forma apressada e sem planejamento prévio. 

Algumas vozes contrárias receberam réplicas de diversos setores, como do 

jornalista Gomes, que acusou de “falta de patriotismo” as críticas de Roberto Campos 

à rodovia porque estariam voltadas para os próprios objetivos deste de 

internacionalizar a Amazônia em um projeto conjunto com o Instituto Hudson.450 Fico 

analisa que algumas revistas, sobretudo as semanais, davam ainda mais destaque as 

matérias sobre obras do governo, com edições luxuosas, repletas de imagens 

grandiosas, como o fazia a Manchete. O autor considera que: 

 

A percepção de aqueles cadernos especiais eram simplesmente 
comprados por governos ou empresas públicas não é tão importante 
quanto à compreensão de que eles causavam efetivo impacto. 
Milhares de imagens de canteiros de obras, de radicais intervenções 
na paisagem natural, de construção de usinas, estradas e barragens, 
foram divulgadas por todo o país, através de revistas, como a 
Manchete. E colaboraram para a reinvenção do otimismo, para 
consolidar e re-significar a convicção de que vivíamos uma época 
superadora do atraso...451 

 

Todavia, alguns políticos do nordeste, como o governador da Paraíba, João 

Agripino, que afirmou que a estrada “não tem sentido porque liga a miséria com a 

pobreza, unindo o nordeste ao norte” e que o nordeste precisa encontrar suas próprias 

soluções e não “fórmulas mágicas vindas do sul”,452 tentaram se fazer ouvir na 

imprensa, mas logo também foram silenciadas. O editor do Grupo Bloch Editores 

(proprietário da Manchete) Murilo Melo Filho453 ironizou as críticas de políticos do 

                                                
448 CAMPOS, Roberto de Oliveira. La rage de vouloir conclure. In: Fernando MORAIS; Ricardo 
GONTIJO & Roberto de Oliveira CAMPOS. Transamazônica. São Paulo: Brasiliense, 1970. p. 103-
131. 
449 PEREIRA, Osny Duarte. Op cit. 
450 Sobre o projeto do Instituto Hudson é abordado no capítulo 3. Consultar GOMES, Flávio Alcaraz. 
Op cit . 
451 FICO, Carlos. Op cit. 1997. p. 84. 
452 FOLHA DE SÃO PAULO. João Agripino reitera suas críticas à nova Transamazônica. São Paulo, 
07 de agosto de 1970. 
453 Murilo Melo Filho. MELO FILHO, Murilo. Op cit. 



 200 

nordeste à estrada, sobretudo João Agripino. Ele colocou em suspeita seus reais 

interesses, destacando, em seu livro, as respostas de Delfim Neto, como silenciadoras 

dos críticos. Da mesma forma, as críticas advindas de fora do país, a partir da segunda 

metade da década de 1970, acusando de ser a estrada causadora de devastação 

ambiental454 foram raras na imprensa, sem grande repercussão. 

Não parece, na documentação encontrada que se trate somente de uma 

imposição de um governo autoritário a empolgação existente com este 

empreendimento, mas sim como a expressão da opinião de vários setores da 

sociedade, tanto de empresas que associavam sua imagem a da estrada como 

mecanismo de marketing, quanto de políticos e da própria sociedade brasileira. Do 

modo como o tema se modifica a partir da segunda metade da década de 1970 fica a 

impressão de que todos os setores da sociedade eram contrários à construção da 

rodovia e ao governo de Médici como um todo e se não manifestavam o seu 

descontentamento era devido à imposição do silêncio e/ou de concordância tácita à 

ditadura. 

Todorov problematiza a construção das memórias e como estas são 

importantes para afirmação de alguns grupos sociais e/ou para que as novas memórias 

construídas, no presente, sobre suas ações no passado, possam levar ao esquecimento 

de suas culpas. Desta forma, reforçar uma memória considerada positiva, pode se 

tornar uma alternativa ante ao não silenciamento da sociedade como um todo. 455  

Nesse sentido, para Reis há alguns temas que causam problemas nas 

memórias nacionais e: 

 

são evidentes as dificuldades da sociedade brasileira em recordar o 
período da ditadura militar. Os brasileiros não devem se autoflagelar 
por isto (um cacoete nacional), nem se imaginar como 
particularmente desmemoriados como se costuma dizer. A rigor, 
não se trata de algo original. Também a sociedade francesa, mais de 
meio século depois, ainda tem dificuldade de se colocar frente à 
frente com a ocupação nazista e com a reduzidíssima resistência que 
ofereceu ao invasor e à ocupação. O mesmo se poderia dizer, entre 

                                                
454 Como já referido anteriormente, no capítulo 3, houve uma polêmica sobre os problemas ambientais 
ocasionados pela rodovia, a partir do estudo dois ecologistas norte-americanos Robert Goodland e 
Howard Irwin, respondida em artigo de Andreazza, na Manchete (com destaque na capa). REVISTA 
MANCHETE. Andreazza. Op cit. 
455 TODOROV, Tzvetan. Los abusos de la memória. Barcelona/Espanha: Paidós Ibérica, 2000. 
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muitos e muitos exemplos, dos alemães em relação a Hitler e ao 
nazismo, ou dos russos quando pensam na ditadura de Stalin.456 

 

Laborie argumenta que em relação à Segunda Guerra, os franceses, em sua 

maioria, não alternavam entre ser vichystas e depois resistentes, pétainistas depois 

gaullistas, mas que puderam ser tudo isso ao mesmo tempo, durante um longo tempo.  

Este autor argumenta ainda que o conceito de ambivalência é importante para 

compreender os posicionamentos dos franceses durante o período de Vichy, pois 

permite analisar a problemática sem redundar em estereótipos ou julgamentos morais. 

Para Laborie, as alternativas hoje postas, sobre resistência e vichismo ou resistência e 

ocupação são “apenas imagens redutoras de vivências dos contemporâneos”, pois não 

permite compreender as memórias sobre aquele momento. Os sujeitos situados na 

zona cinzenta de pensar duplo, podem ao mesmo tempo criticar e apoiar, o que não é 

necessariamente oportunismo ou covardia, mas um todo complexo e ambivalente de 

pensar e se posicionar sobre determinadas questões.457 

Não se pode ignorar que a ditadura, sobretudo durante o governo de Médici, 

impunha pela repressão, silêncios e, assim, destacava algumas versões sobre 

determinados acontecimentos relacionados à Transamazônica e que se erguia com 

furor contra opositores ao projeto, como o fez contra o então deputado José Ermírio 

de Moraes. Em duas entrevistas e discursos no Congresso, o então deputado do MDB, 

José Ermírio de Moraes, criticou o projeto da Transamazônica em relação ao 

cumprimento dos prazos de execução e a viabilidade do empreendimento. Suas 

críticas foram prontamente rechaçadas pelo Ministro do Interior, Costa Cavalcanti, e 

pelo líder do Governo no Congresso que disse não estar o governo tolerante  com 

“chavões esquerdistas comunistas de que a Transamazônica será uma estrada de 

entrega e não de integração”. Em seguida, o deputado recua de suas posições iniciais 

manifestando apoio à estrada e ser contrário apenas aos prazos para a construção da 

mesma.458 Pereira,459 assim como Ermírio de Morais, também manifestou, como 

                                                
456 REIS, Daniel Aarão. Op cit. 2004a. p. 49 
457 LABORIE, Pierre. 1940-1944. OS franceses do pensar duplo. In: ROLLEMBERG, Denise & 
QUADRAT, Samantha Viz (orgs). A construção social dos regimes autoritários – legitimidade, 
consenso e consentimento no século XX: Europa. Vol I. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 
p.31-45. 
458FOLHA DE SÃO PAULO. Transamazônica: debate. São Paulo, 09 de julho de 1970; FOLHA DE 
SÃO PAULO. Transamazônica: o que diz o governo. São Paulo, 10 de julho de 1970 e FOLHA DE 
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vimos, apoio e crítica, simultaneamente a estrada. Ambos criticam o projeto e a 

execução das políticas, mas apoiam o empreendimento, o que seria uma forma 

ambivalente de se posicionar e pensar. 

Sobre a relação do trânsito da memória, que a imprensa constrói em relação a 

si mesma, Motta & Capelato analisa as mudanças que a Folha de São Paulo constrói 

sutilmente, quando, por exemplo, manifesta apoio a Geisel, mas substitui o termo 

“Revolução” que utilizava até então, para se referir ao regime pós-1964, por 

“Movimento” em uma “mudança terminológica que prenunciava uma visão mais 

distanciada do regime, que o jornal pretendia adotar”.460  

Em relação à Transamazônica, estes autores argumentam que a Folha de São 

Paulo elogia a obra, em 1970, destacando-a como “fruto de uma visão estratégica e 

patriótica”, para dez anos depois mudar de posição e lembrar da estrada “com duras 

críticas e alguma ironia”.461 Assim, da mesma forma que os embates da memória e as 

disputas entre grupos políticos e econômicos não cessaram com a passagem de uma 

década à outra, a estrada transita entre o progresso, fracasso, lembrança, esquecimento 

e invisibilidade em meio a exaltação e às críticas sobre o projeto que envolvia a 

rodovia, desde o momento do anúncio de sua construção.  

A análise sobre as memórias da Transamazônica força, diante de uma quase 

amnésia coletiva sobre ela, uma reflexão sobre vários aspectos da mesma, para 

compreendermos os caminhos das transformações. As memórias sobre a rodovia 

possibilitam pensar sobre cada voz referente à temática e confrontá-las. Vários 

depoimentos, trazem à tona, as memórias dos operários e migrantes da estrada que ao 

menos temporariamente, perderam os embates e foram silenciadas, como a visão de 

Manoel que relatou empolgado, na varanda de sua residência, suas experiências na 

Transamazônica:  

 

                                                                                                                                      
SÃO PAULO. Deputado apoia Transamazônica, mas critica prazo fixado para conclusão. São Paulo, 
15 de julho de 1970. 
459 PEREIRA, Osny Duarte. Op cit. 
460 MOTA, Carlos Guilherme & CAPELATO, Maria Helena. História da Folha de São Paulo (1921-
1981). São Paulo: Impres, 1980, p. 221. 
461 Idem. p. 222. 
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Cheguei aqui quebrado, em 71, em cima de um burro velho, sem 
nada, vindo do Nordeste, olha a foto462, porque arrumei trabalho 
fazendo pinguelas463 nas vicinais, nas agrovila. Cheguei a ter lotes, 
terrenos e carros, depois gastei tudo e quebrei de novo, mas só 
tenho a agradecer porque tenho essa oficina que o senhor tá vendo 
aqui. Meus filho são professor formado, como o senhor sabe, e hoje 
temos muito mais do que podíamos imaginar, lá no Ceará. Se não 
fosse a coragem dos home, dos militar, não tinha muita esperança 
para esse povo.464 

 

Os entrevistados evocam memórias diferentes das que, como veremos no 

próximo subtítulo, estão presentes no noticiário nacional, sobre uma rodovia, com 

suas agrovilas, agrópolis e rurópolis (muitos dos quais se tornaram municípios) que, 

segundo eles, melhorou suas vidas significativamente e exaltam a figura dos militares 

como benfeitores em suas vidas. Estas memórias são tão importantes para os que 

orgulhosamente se autodenominam e são conhecidos como pioneiros da 

Transamazônica que são repassadas às gerações seguintes.  

O professor Genival, da rede municipal de Uruará, graduado em Letras, pela 

Universidade Federal do Pará, em diálogos, quando da realização da pesquisa, neste 

município, manifestou-se, num misto de contrariedade e contentamento, por poder 

contribuir na realização da pesquisa: 

 

Faço questão de dar apoio à sua pesquisa, professor, porque o 
senhor conhece a região e vai poder mostrar uma visão diferente da 
que o pessoal do sul, mas para o pessoal de lá a gente cala mesmo. 
A gente tem é que tirar foto mesmo para saberem que a estrada não 
foi tomada pelo mato como eles pensam e que aqui tem muita gente 
e progresso e que temos de agradecer aos presidentes militares, 
apesar de toda a maldade deles de sumir com as pessoas, por tudo 
porque ao atuais, infelizmente...465 

 

                                                
462 Nesse momento, Manoel me mostrou, com visível contentamento a fotografia do animal que o 
transportou. 
463 Pinguelas são pequenas pontes de madeira, compostas somente por duas tábuas, geralmente do 
tamanho de pneus de caminhões de pequeno porte, nas quais, com habilidade, os motoristas conseguem 
atravessar. 
464 Entrevista realizada em 10 de janeiro de 2010, na oficina de carros do mesmo, em Altamira, pelo 
autor. 
465 Anotação do diário de campo em Uruará em 11 de janeiro de 2010 que foi repetida e ditada por 
Genival, a meu pedido, para que pudesse anotar, para colocar no trabalho.  



 204 

Genival, tem 25 anos, não é portanto, um dos pioneiros da Transamazônica, 

mas neto de um, seu pai tinha dez anos quando migraram o que o faz, segundo a 

definição local, filho de pioneiro. As memórias da Transamazônica que possui são 

semelhantes a dos migrantes, embora ele já seja nascido na rodovia, no município de 

Uruará. Genival critica a ditadura por diversas vezes, mas apoia suas obras e os 

sistemas de vigilância que implementaram. Ele se situa na zona cinzenta de duplo 

pensar, como na categoria problematizada por Laborie.466 Há questões de identidade 

relacionadas às entrevistas, porque não foi o primeiro caso em que as pessoas somente 

se dispuseram a falar sobre o assunto ao saberem que eu resido em Altamira há alguns 

anos e sou natural da Amazônia. 

As memórias dos migrantes são repassadas através das gerações, com um 

componente heroico, exaltando a figura de Médici. Para os mais jovens, entretanto, 

que como Genival fizeram curso superior e estudaram o período em algumas 

disciplinas da faculdade, há uma busca de manifestar contrariedade, ainda que parcial, 

em relação à ditadura, pois exaltam a obra e a iniciativa do general-presidente, mas 

criticam a repressão. 

Em um arquivo, os responsáveis se mostraram indiferentes quando me 

identifiquei como doutorando da UFF e mudaram de posição, enquanto conversámos 

sobre a pesquisa, após constatarem que sou natural de Belém e professor da UFPA, 

afirmando que “pensamos que você fosse do Rio, mas como é daqui é diferente, 

porque compreende a nossa realidade e vai saber colocar no papel”.467 Alguns 

entrevistados, ou mesmo funcionários de órgãos públicos, manifestam que não se 

predisporiam em contribuir caso eu não fosse da região, porque envolve identidades e 

eles acreditam que desse modo tem suas memórias compreendidas e respeitadas. É 

importante problematizar que os entrevistados como sujeitos autônomos tem o direito 

de conceder ou não entrevistas e/ou dialogar com quem desejarem, entretanto, aos 

funcionários de órgãos públicos, como arquivos e bibliotecas, não caberia decidir a 

quem “ajudar” em uma pesquisa. Não se trata de “ajudar” ou não um pesquisador, 

mas em cumprir o dever de disponibilizar aos pesquisadores e ao público em geral 

documentos para refletir e/ou analisar sobre problemáticas regionais ou nacionais. 

                                                
466 LABORIE, Pierre. Op cit. 
467 Anotação do Diário de campo do autor, em 10 de fevereiro de 2010. 
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É necessário ouvir os protagonistas da ocupação da Transamazônica para que 

se busque compreender o ponto do qual expressam suas falas e porque elas ficaram 

esquecidas em lugares invisíveis do Brasil. Para muitos deles, Médici, o presidente 

símbolo da repressão, é símbolo de esperança e mudança em suas vidas, o que não 

implica, necessariamente, em apoio ao regime, mas em se identificar com o governo, 

devido aos benefícios diretamente recebidos.  

Sobre a importância dos relatos orais para a história, Etienne François, 

defende que “a história oral não somente suscita novos objetos e uma nova 

documentação, como também estabelece uma relação original entre o historiador e os 

sujeitos da história”.468 A importância dos depoimentos orais é poder ouvir o ponto de 

vista de algumas pessoas sobre os acontecimentos, seus argumentos muitas vezes não 

estão presentes na documentação escrita e ficaram esquecidos tanto quanto a estrada.  

Na definição de Michel Pollak, no trajeto entre a glória em um momento e o 

esquecimento em outro, há fortes e muitas vezes longos embates da memória. Muitas 

memórias são mantidas como subterrâneas, se ocultando em determinados espaços ou 

grupos da sociedade, esperando o momento de se manifestar, pois se viram obrigadas 

a calar-se por imposição de alguns grupos ou como construto social. Estas memórias 

são ouvidas apenas em esferas locais, no interior de seus grupos, esperando, como 

afirmou Pollak sobre grupos menores que vivenciaram o holocausto, o momento em 

que a história lhes permitirá trazer o subterrâneo à tona, para um acerto de contas com 

versões que se impuseram. 469 

Josenilda, agricultora, dona de casa, 65 anos, com residência urbana em 

Brasil Novo, relatou que nunca retornou à Bahia, seu Estado natal, e que não tem 

vontade de deixar de morar em Brasil Novo. Ela fala com emoção do orgulho  que 

sente pelo lugar em que vive e faz questão de ressaltar que ajudou a construir e que 

faz parte da história da cidade, assim como Médici: 

 

Tudo o que eu tenho devo a ele, que me ajudou muito e que ajudou 
esse povo todo aqui. Eu ajudei, junto com os outros, o Médici a 
construir essa cidade. Não existia nada, nós é que fizemos.470 

                                                
468 FRANÇOIS, Etienne. Op cit. p. 9. 
469 POLLAK, Michel. “Memória e esquecimento e silêncio”. Estudos Históricos. Rio de Janeiro: FGV, 
vol 2, n. 3, 1989, pp. 3-15. 
470 Entrevista realizada pelo autor, em Brasil Novo, em 10 de janeiro de 2010. 
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Antônia, residente em Altamira, acredita que sua vida e a dos demais 

moradores era melhor no tempo dos militares e que a Transamazônica ajudou muito, 

apesar de lamentar a falta de investimentos dos governos posteriores aos presidentes 

da ditadura: 

 

O presidente sempre vinha aqui, carregava o pessoal pras 
inauguração, pra os discurso dele, hoje em dia, nos democracia não 
tem mais nada, não. A Transamazônica naquela época tinha muitas 
condição, mas depois dos militar sim, digo que fracassou.471 

 

Essas memórias dos protagonistas, caíram em esquecimento ou nunca foram 

audíveis a maior parte da população nacional. Se fazem presentes apenas em eventos 

locais como o “Encontro de Mulheres Colonizadoras da Transamazônica”, que ocorre 

periodicamente em Altamira, ou em diversos outros de pioneiros ao longo de vários 

municípios.472 Sem ouvir as opiniões dos migrantes, expressas, inclusive em seus 

encontros locais ou regionais, fica dificultado o percurso para a compreensão das 

experiências dos colonizadores e seus descendentes. Escutar suas vozes permite 

compreender seus pontos de vista sobre o período inicial na rodovia e as 

transformações nas políticas para a região.473 

Com a passagem do tempo, após a década de 1970, há a impressão de que 

ninguém concordava com o projeto e que ele havia tão-somente saído da mente do 

presidente-general Médici, como uma megalomania contrária à vontade da população, 

incluindo diferentes setores da sociedade. Mas não é essa ideia que se encontra na 

documentação pois, apesar de ensaístas ponderarem alguns eventuais problemas que 

poderiam surgir com a estrada, eles são minimizados por diversos setores da 

sociedade.  

                                                
471 Entrevista realizada pelo autor, em Altamira, em 07 de janeiro de 2010. 
472 Como já mencionado anteriormente uma referência importante sobre o engajamento politico de 
mulheres colonizadoras da Transamazônica e suas memorias, manifestas em eventos, como o Encontro 
de Mulheres Colonizadoras da Transamazônica. Sobre o tema, consultar SILVA, Maria Ivonete 
Coutinho da. Op cit. 
473 Algumas entrevistas sobre os diferentes encontros que se realizam na rodovia serão feitas quando 
retornar ao Campus de Altamira, quando também se pretende, realizar filmagens de alguns destes 
eventos, com autorização das lideranças, para que possam ser integradas ao Centro de Memória da 
Transamazônica (que foi referido no capítulo 1) e, assim, ficar disponíveis a outros pesquisadores. 
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A exaltação à grandiosidade e à coragem atribuída aos agentes do governo, 

por levar avante este empreendimento é destacada pelo engenheiro civil que trabalhou 

na obra, Dirceu Pinto Marques: 

 

Presidente,474 deixe seu nome gravado na Amazônia, como o do 
Juscelino e o de Médici. Presidente, pavimente as duas rodovias. 
(...) Gaste um pouco desse dinheiro475  nas duas rodovias. Ah! 
Presidente, tente fazer os 150 Km que faltam para chegarmos à 
fronteira com o Peru, o que está parado há mais de 35 anos.476 

 

Pinto Marques, acredita que depois de Médici, existe somente um presidente 

semelhante a ele no que tange a grandiosidade de seu trabalho, a saber: Juscelino 

Kubistchek. O presidente que eventualmente vier a concluir os 150 km que faltam 

para a estrada chegar ao Peru poderá assemelhar-se a eles, como estadista preocupado 

com o desenvolvimento do país e com às populações amazônicas, segundo escreve o 

engenheiro em suas memórias. 

Foram entrevistadas vinte e oito pessoas em Pacajá, Altamira, Vitória do 

Xingu, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará e Marabá, no Pará, Estreito, no Maranhão, 

Aguiarnópolis, no Tocantins e Humaitá, no Amazonas. Todos afirmam acreditar que a 

Transamazônica, a despeito de problemas e dificuldades que enfrentaram para se 

estabelecer, mudou suas vidas para melhor, e que eles não têm intenção alguma de 

retornar a seus estados de origem. 

Algumas pessoas como José, marido de Antônia, tem o desejo de expressar 

sua opinião sobre o assunto. Ele interrompeu, brevemente, a entrevista que era 

realizada com sua esposa, para expressar sua opinião, afirmando que trabalhou como 

operário na construção dos núcleos de colonização e enfatizar a sua “obrigação” em 

narrar sua visão sobre o assunto: 

 

Somente quando saiu os presidentes militar é que piorou, o pessoal 
ficou abandonado, sem nada, sem autoridade que olha para a gente 
com o carinho que um Médici e um Geisel olhavam. A 
Transamazônica naquela época tinha tudo, muitas condição, tudo o 

                                                
474 Ele se referia ao então Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva. 
475 Ele se refere aos recursos disponíveis nos superavits primários. 
476 MARQUES, Dirceu Pinto. Op cit, p. 121. 
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que plantava vendia, a gente era respeitado, depois que essa 
democracia entrou a gente ficou abandonado por um pessoal que só 
olha para o sul.477 

 

O depoimento é apenas um exemplo de muitos outros. Nenhum deles 

criticou o projeto, pelo contrário, como vimos  anteriormente foram enfáticos na 

defesa, a exceção, como veremos no próximo subtítulo, de Gertrudes que faz algumas 

críticas ao período inicial de colonização. Não se pode considerar que os depoimentos 

sejam devido à baixa escolaridade da maioria, até porque alguns dos entrevistados 

possuem nível superior, dois deles mestrado, e alguns atuam em movimentos sociais 

de seus municípios. É apenas a forma como veem a política de seus pontos de 

observação,  considerando os benefícios que obtiveram, se compararmos sua situação 

atual com a anterior. Alguns, como Genival,478 criticam a tortura utilizada pela 

repressão, mas apoiam Médici, do mesmo modo que os franceses, na análise de 

Laborie, apoiam Petain e ao mesmo tempo criticam Vichy. 

De forma retrospectiva, avaliando os resultados do programa de colonização 

da rodovia, em 1974, a Folha de São Paulo noticiava os ganhos obtidos por parte de 

alguns dos colonos da Transamazônica ao relatar suas trajetórias e deslocamentos 

para esta região: 

 

Domingos Trevisan é outro exemplo de sucesso na Transamazônica. 
Só que já veio com mais estrutura, de Tenente Portela, no Rio 
Grande do Sul, onde possuía 30 hectares de terra.  Já tem 
trilhadeira, caminhão novo, colhendo bastante arroz, milho e feijão, 
além de criar galinha e porco, soltos. Seu filho de 21 anos é 
universitário e outro cursa o científico em Manaus. A casa é simples 
igual a dos outros colonos da agrovila Nova Fronteira, onde seo 
Trevisan é líder. “Eu não chego querendo ser mais que ninguém. 
Vejo que eles plantam arroz errado e vou com jeito, Digo que eles 
me ensinem muita coisa, que ensinarei outras, que tenho prática 
com arroz e o melhor é proceder da seguinte maneira... Aceitam e a 
gente vai se entendendo. “Seo” Domingos lamenta o erro dos 
técnicos na escolha da semente de arroz, o que fez todos perderem 
boa parte da colheita, mas acha que no ano que vem será melhor. A 
região é de terra roxa e, em breve, seo Trevisan diz que vai voltar ao 
Rio Grande do Sul e Paraná, para mostrar seu progresso aos 

                                                
477 Entrevista realizada pelo autor, no município de Altamira, em 07 de janeiro de 2010, na residência 
do casal de agricultores aposentados, ambos de 78 anos de idade. 
478 Anotação do diário de campo em Uruará em 11 de janeiro de 2010. 
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parentes que duvidaram dele quando resolveu tentar a 
Transamazônica.479 

 

O relato deste senhor, cuja família se estabeleceu e vive no município de 

Medicilândia, exaltava o empreendimento e utilizava os próprios resultados obtidos, 

como uma forma de demonstrar o equívoco dos críticos de seu lugar de origem. Seu 

principal argumento é o fato de a despeito das dificuldades encontradas, ter 

conseguido “fazer a Transamazônica”, uma forma de expressar que se estabeleceu 

com prosperidade econômica na região.  

Reportagens e relatos diversos demonstram como havia um clima favorável à 

rodovia, durante boa parte da década de 1970, no mesmo sentido da euforia com o 

milagre brasileiro. Naquele momento, este empreendimento era muito utilizado na 

propaganda oficial para mostrar que o Brasil caminhava para se tornar potência 

mundial e que “ninguém seguraria este país”.  

O objetivo desta problematização não é fazer uma apologia ao 

desenvolvimentismo do período, mas contrapor e complementar diferentes fontes, 

para superar os filtros estereotipados e compreender as diferentes visões e embates 

sobre uma obra que era mais que uma estrada. Poder analisar as visões de populações 

que se encontram nos recônditos de uma região, geralmente vistas no país e fora dele 

como alvo de empreendimentos que ignoram suas populações locais, construindo 

fórmulas de fora para desenvolvê-la sem que isso traga benefícios a seus moradores é 

algo necessário quando se problematiza a Transamazônica.  

Ressalte-se que o crescimento populacional experimentado em seus 

principais municípios, em muito supera a média nacional, indicando que a estrada não 

se tornou um grande vazio abandonado e engolido pela floresta, como as imagens e 

reportagens atuais sobre ela fizeram crer. O crescimento populacional ao longo da 

rodovia, contudo, não pode ser utilizado para afirmar um “sucesso” do 

empreendimento, mas ajuda a problematizar a questão e refletir sobre as 

transformações construídas nas memórias. 

 

 
                                                
479 KUCK, Cláudio. Transamazônica: a terra conquistada (I). São Paulo: Folha de São Paulo, 30 de 
janeiro de 1974. Obtido junto ao Banco de Dados Folha de São Paulo. 
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4.2.  Memórias do fracasso 

 

Com as transformações decorridas, sobretudo a partir da década de 1980, 

novos embates surgiram e juntamente com eles novos questionamentos sobre a 

Transamazônica se consolidaram, num processo que, progressivamente, e de modo 

quase imperceptível, a conduziu da glória de símbolo de uma era de progresso e 

desenvolvimento a símbolo do fracasso e do desperdício do dinheiro público.  

Nos embates da memória, como afirma Reis, problematizando a ditadura no 

Brasil, “as areias são sempre movediças e os pontos considerados ganhos podem ser 

subitamente perdidos”480 e, nesse sentido, o símbolo do Brasil Grande que explora 

suas riquezas transmutou-se em símbolo do fracasso porque: 

 
...sempre que os povos transitam de uma fase para outra da 
História, e quando a seguinte rejeita taxativamente a anterior, há 
problemas de memória, resolvidos por reconstruções mais ou 
menos elaboradas, quando não pelo puro e simples 
esquecimento.481 

 

Entre rejeitar ou aceitar memórias, os diferentes grupos que compõem uma 

sociedade travam embates pelo reconhecimento ou esquecimento, o que envolve 

interesses políticos, econômicos, religiosos e/ou identitários. As memórias dos 

sujeitos que vivem na região desapareceram e eles também, e se consolidou a 

memória de que a estrada não existe e que para lá não foram mais dos que 6 mil 

pessoas, como defendem Cardoso & Muller.482 Entretanto, esses dados não condizem 

com análise do censo populacional do IBGE, entre as décadas de 1970-1990, que 

demonstra um crescimento populacional dos municípios da região muito acima da 

média nacional,483 nem com os depoimentos das pessoas que lá residem. 

Muitos dos entrevistados não ignoram o fato de ter havido mais repressão 

durante o governo de Médici, pois inclusive na Transamazônica havia forte sistema de 

controle. Mas, alguns deles, como Severino, hoje funcionário da prefeitura de 

Medicilândia, justificam que foi uma época difícil e, falando sobre a repressão, 
                                                
480 REIS, Daniel Aarão. Op cit. 2004a. p. 30. 
481 Idem. p. 49. 
482 CARDOSO, Fernando Henrique & MULLER, Geraldo. Op cit. 
483 Ver Quadro 5. População e crescimento populacional nos principais municípios da Transamazônica. 
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argumenta que “havia mais segurança e que é necessário [a repressão], senão ia virar 

essa esculhambação que é hoje.”484  

Para Severino, a repressão é vista de outro ângulo, justificando a posição dos 

militares, defendendo a postura do governo Médici como necessária para garantir a 

segurança pública. Este presidente é recordado de forma emblemática, de tal forma 

que uma agrópolis, posteriormente transformada em município, em 1989, teve seu 

nome escolhido em homenagem ao general-presidente: Medicilândia.  

Pessoas como Severino defendem inclusive a repressão, como parte de um 

“pacote” que lhes trouxe uma série de vantagens, como terra, dinheiro para investir e, 

portanto, uma perspectiva melhor de vida para eles e suas famílias. A defesa da 

repressão por parte, inclusive de indivíduos ligados à movimentos sociais, não caberia 

nas memórias da vitória contra o regime, de modo que ficaram recolhidos a 

determinados grupos sociais e caíram no esquecimento junto a sociedade brasileira. 

Ao invés de retratar o contraditório, as diferentes visões sobre a rodovia, passou-se 

apenas a dar ênfase às pessoas que desistiram de permanecer na rodovia  e retornaram 

a seus lugares de origem. 

Certamente, como já foi mostrado ao longo desta tese, muitas pessoas 

desistiram de permanecer, expulsas pelas mais variadas dificuldades e possuem 

pontos de vista importantes para compreender as memórias da Transamazônica.  

Ressalta-se, entretanto, que também é importante problematizar a construção de uma 

preponderância destas vozes sobre outras, a partir da segunda metade da década de 

1980. 

Outros aspectos muito retratados para enfatizar a inviabilidade da estrada são 

as condições da rodovia e os protestos de movimentos sociais da região contra os 

problemas em projetos de colonização e exigindo mais benefícios do governo. Nesse 

sentido, a Folha de São Paulo de 14 de novembro de 1981 comenta que diante das 

faixas de protesto Chega de poeira, queremos justiça, de moradores da rodovia, os 

ministros Andreazza, do Interior, e Eliseu Resende, dos Transportes, inauguraram 

                                                
484 Conheci Severino, no ponto de kombi, em Medicilândia e pudemos conversar um pouco sobre a 
rodovia. Anotação do Diário de Campo do autor, em 12 de janeiro de 2009. 
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uma ponte sobre o rio Itacaiúnas, interligando dois dos principais núcleos 

populacionais de Marabá-PA.485 

Entre os meses de maio e junho de 1983, um bloqueio de trabalhadores à 

Transamazônica próximo ao município de Medicilândia ganhou as principais páginas 

de jornais e revistas por todo o país. Trabalhadores da Vila Pacal, vinculado ao 

projeto Abraham Lincoln, ligado à inciativa privada, com intuito de cultivar cana-de-

açúcar, com o  apoio do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), protestavam, com o 

apoio de setores da Igreja Católica, inclusive do bispo do Xingu, D.Erwin Krautler, 

contra o atraso de três meses em seus salários. 

O então governador do Pará, Jader Barbalho, sob ameaça de intervenção 

federal, teria ordenado que a Polícia Militar fizesse uso da força para desobstruir 

imediatamente a estrada. A ação da polícia culminou com violentos protestos e a 

prisão do bispo do Xingu. Houve ampla divulgação das imagens de cenas de agressão 

a ele e as notícias traziam editoriais e/ou notas de pesar por mais um problema na 

Transamazônica.486 

Além das notícias sobre protestos decorrentes de problemas nos 

empreendimentos da Transamazônica, haviam reportagens criticando o fato de o 

governo demonstrar a intenção de voltar a investir na estrada. O jornal O Estado de 

São Paulo, de 05 de dezembro de 1985 noticiou, com uma crítica da reportagem que, 

o então presidente José Sarney, prometeu asfaltar a “quase intrafegável 

Transamazônica” e voltar a investir na colonização, pois, no momento, as famílias 

não estariam conseguindo “nem garantir sua subsistência”.487 

O medo do “regresso” da estrada apareceu com certa frequência, na década 

de 1980, como na reportagem do Jornal do Brasil que, com uma certa ironia, 

noticiava a intenção do governo de José Sarney de investir novamente na 

Transamazônica, inclusive a reconstrução da mesma: 

 

                                                
485 FOLHA DE SÃO PAULO. Na Transamazônica, ponte é inaugurada, por 2 ministros. São Paulo, 14 
de novembro de 1981. 
486 JORNAL do BRASIL. A Transamazônica bloqueada. Rio de Janeiro, 31 de maio de 1983 e FOLHA 
DE SÃO PAULO. Governador admite que ordenou desobstrução. São Paulo, 03 de junho de 1983. 
487 O ESTADO DE SÃO PAULO. Governo investirá outra vez na Transamazônica. São Paulo, 05 de 
dezembro de 1985. 
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Doze anos após concluir a abertura de uma rodovia que por muito 
tempo foi criticada por ligar o nada a coisa nenhuma, o governo 
federal resolveu reconstruir a Transamazônica. Dentro dos 
próximos cinco anos, 540 de seus 2 mil 273 quilômetros serão 
asfaltados, 700 receberão capa selante – cobertura asfáltica 
preliminar – e o restante será reaberto com revestimento primário. 
...os motivos alegados pelo governo, contudo, são bem diferentes 
dos que levaram o ex-presidente Médici a idealizar a estrada. 

Fronteira 
- O projeto inicial da Transamazônica incluía a colonização, que 
levaria nordestinos para a Amazônia – lembra o ministro. Mas o que 
o governo pretende hoje é apoiar, com melhores estradas, a 
ampliação da fronteira agrícola e ocupação econômica da região. 488 

 

A rodovia parecia simbolizar o próprio período anterior da história brasileira, 

por ter sido tema de euforia e epicentro de uma série de propagandas oficiais sobre os 

resultados do governo de Médici. Desta forma, ela passou por uma transformação na 

memória nacional, fazendo-a passar de símbolo de um milagre a demonizada por 

diferentes setores da sociedade, devido sua imagem estar fortemente associada aos 

anos de chumbo. 

Alguns setores estratégicos ficam posicionados no epicentro das disputas por 

memórias, referentes aos acontecimentos nacionais. Para Reis, nas batalhas da 

memória, houve na década de 1980, uma reconfiguração de diferentes setores da 

sociedade sobre suas próprias concepções e posicionamentos políticos que teriam 

assumido durante o período da ditadura. Nesse sentido, diferentes setores evocaram 

memórias 

 

como tendo se oposto sempre e maciçamente à ditadura, 
transformada em corpo estranho. Redesenhou-se o quadro das 
relações da sociedade com a ditadura, que apareceu como 
permanentemente hostilizada por aquela. (...) Desapareceram as 
pontes e as cumplicidades tecidas entre a sociedade e a ditadura ao 
longo dos anos 70...489 

 

A rodovia e o que ela representa seguiu o mesmo movimento da sociedade, 

naquele período, pois os mesmos acordos tácitos que levaram ao silêncio  sobre os 

apoios à ditadura, consolidaram o silêncio sobre os apoios à Transamazônica, 
                                                
488 JORNAL DO BRASIL. Rodovia Transamazônica deverá ser reconstruída. Rio de Janeiro, 29 de 
abril de 1986. 
489 REIS, Daniel Aarão. Op cit. 2005. p. 71. 
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incluindo diversos setores e sujeitos da sociedade brasileira. Neste sentido, a rodovia 

não caiu subitamente no esquecimento, foram suas dificuldades, a possibilidade de se 

tornar inviável e as mudanças nas políticas do governo que construíram 

progressivamente este processo até ser esquecida e se tornar símbolo de um passado 

que não deu certo. Estes aspectos são importantes para refletir sobre a memória do 

fracasso da obra porque, como destaca Le Goff, “a memória coletiva é não somente 

uma conquista, é também um instrumento de poder. ”490 

Gertrudes, apesar de em alguns momentos destacar que sua vida melhorou 

muito na Transamazônica, manifesta insatisfação com as políticas dos presidentes 

militares e exalta as vantagens que pode destacar no atual momento: 

 

Hoje no Lula é melhor que no tempo dos militares, porque hoje é 
mais fácil e os militares não cumpriram o que prometeram. De uns 
tempo para cá, a saúde melhorou muito porque tem mais posto, 
assim como a estrada tá melhor...491 

 

Como já vimos ao longo da tese, ela adoeceu algumas vezes, assim como 

seus filhos, teve seu marido falecido em um acidente na estrada e expressa 

reclamações contra a assistência do governo, bem como de apenas recentemente, ter 

passado a receber benefícios sociais que lhe seriam devidos, manifestando então uma 

memória contrária ao período de construção da rodovia. Mas, ao mesmo tempo em 

que critica, Gertrudes também elogia, pois acredita que, apesar das dificuldades 

enfrentadas, quem tivesse “coragem” conseguiria “vencer a floresta” e “fazer a 

Amazônia”.  

Acompanhando a documentação se percebe que as memórias da 

Transamazônica como estrada do desperdício e obra faraônica foram construídas 

sobretudo a partir da segunda metade da década de 1970. Mas não se pode negar que, 

mesmo naquele período, muitos colonos viam com ressalvas o empreendimento, tanto 

que muitos abandonaram tudo para ir embora de lá. Logo no início de seu mandato, 

Geisel, argumentando que as políticas levadas a cabo até então sobre a colonização da 

Amazônia com pequenos agricultores e suas famílias não haviam alcançado 

resultados satisfatórios, mudou as políticas para o incentivo público a fixação de 
                                                
490 LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas –SP: Editora da UNICAMP, 2003. p. 470. 
491 Entrevista realizada pelo autor, em Uruará, em 11 de janeiro de 2010. 
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grandes empresas na Amazônia, através da concessão de latifúndios. Geisel 

acrescenta ainda que a megalomania de Andreazza e a falta de utilidade prática da 

rodovia, inviabilizaram o projeto: 

 

Não sei o que houve depois, ao longo do tempo, mas o programa 
fracassou. Acho que aí entrou a megalomania. A concepção que eu 
tinha da Transamazônica era a seguinte: construía-se um trecho de 
100 a 200 quilômetros e assim progressivamente. Mas o Andreazza 
se entusiasmou e resolveu fazer a estrada até a fronteira com o Peru. 
Talvez, hoje em dia, ela servisse para a defesa da Amazônia. Mas, 
na época, qual seria a utilidade? Não havia gente para povoar aquela 
área. Com a grande extensão que foi dada à Transamazônica, sem 
maior povoamento, não há dinheiro para conservá-la. A estrada é de 
terra, sem revestimento, e muitas pontes são de madeira. Tudo se 
deteriora facilmente.492  

 

Cabe ressaltar que quando o governo Geisel iniciou críticas sobre 

necessidades de mudanças estruturais nas políticas de ocupação da Amazônia abriu-se 

mais espaço para o desencadeamento de críticas à estrada. Estas críticas se ampliaram 

por toda a década de 1980, sobretudo após o final da ditadura, até que a estrada sofreu 

uma metamorfose em seus significados, quase sem ser percebida, ao mesmo tempo 

em que o general-presidente Médici, também mudava de uma imagem positiva para a 

de um grande ditador. 

A transformação nos significados da rodovia foi tão presente que um mesmo 

livro “A Transa-amazônica” (esta é a grafia utilizada na capa do livro) de uma 

conhecida escritora de livros infanto-juvenis, com vários livros de sucesso publicados 

em editoras de ampla circulação nacional, como Atual e Brasiliense, Odette de Barros 

Mott, sofreu alterações em sua nona edição. Esta publicação, de 1986, teve seu final 

modificado, com acréscimo de cinquenta páginas, bem como lhe foi incluído um 

subtítulo, “A grande ilusão” que modifica o sentido utilizado na primeira edição, 

publicada em 1973.  

A escritora tomou a decisão de empreender uma viagem à rodovia 

Transamazônica mais precisamente ao sudeste do Pará, em 1972. Ela viajou para 

microrregião de Marabá para conhecer a estrada, as agrovilas dos projetos de 

                                                
492 D’ARAÚJO, Maria Celina & CASTRO, Celso. Op cit. 1997. p.313-314. 
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colonização e escrever um livro sobre o tema. Mott, narrou com emoção a experiência 

de ter conhecido pessoalmente àquela região: 

 

Aconteceu assim comigo, quando desci do caminhão [na agrovila 
Boa Esperança, em Itupiranga-PA]; ao pisar na agrovila meu 
coração disparou – era muita emoção para mim muita mesmo. Tudo 
aquilo que eu imaginei em São Paulo lendo os livros, os recortes, as 
revistas, deitada em minha rede, estava ali e era bonito e agradável 
de se ver. Emocionante até demais, com a floresta a cercar, a 
proteger a pequena vila 
Estava, pois, em plena selva amazônica! É verdade que numa 
clareira, isto é, uma abertura feita pelas moto-serras dos mateiros, os 
primeiros homens a pisar lá. Mas, a verdade é que ali estava a 
circundar-nos com suas árvores de 50 a 60 metros de altura.493 

 

E prossegue em seu relato emocionado, sobre o trabalho que reputa como 

muito importante das assistentes de saúde, assistentes sociais, médicos, equipe de 

apoio ao trabalho agronômico e a esperança se concretizando em cada trabalhador que 

para lá migrara. Nesta viagem, segundo ela própria, conheceu Justino, retirante 

nordestino, meeiro, natural de Sergipe, que partira para uma agrovila na 

Transamazônica em busca de terra própria para viver com sua família. O final da 

primeira edição do livro, de 1973, retrata as esperanças da família se concretizando, 

com todos estudando e conseguindo desenvolver seu lote de cem hectares. 

Pesquisando em sebos, encontrei uma nova edição do livro, nona edição, não 

mais pela editora Brasiliense e sim pela Atual. Apesar da dúvida se era o mesmo 

livro, logo foi possível perceber que havia mais cinquenta páginas acrescentadas no 

final da obra, e esta era a única (e grande) diferença entre esta edição e a primeira.494 

Até mesmo as diferenças entre as capas da primeira e da nona edições são 

emblemáticas, porque demonstram outras concepções sobre a mesma estrada. Na 

primeira capa está a floresta ao fundo de uma agrovila, às costas dos protagonistas do 

livro que saem para trabalhar na lavoura, enquanto na nona edição a personagem 

central está de punhos cerrados com expressão de raiva e lamento, frente à ilusão que 

se constituiu em sua vida a migração para a agrovila.495 

                                                
493 MOTT, Odette de Barros. A Transa-amazônica. São Paulo: Brasiliense, 1973. p. 118. 
494 MOTT, Odete de Barros. A Transa-amazônica (a grande ilusão). São Paulo: Ática, 1986. 
495 Ver Figura 36. Capas da 1ª e da 9ª edições de A Transa-amazônica, no II Caderno de Imagens. 
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Na edição de 1986, há modificações apontadas pelo subtítulo, pois a 

Transamazônica não é mais vista como esperança e sim como uma grande ilusão aos 

migrantes e a população brasileira em geral. As cinquenta páginas acrescentadas nesta 

edição alteram o final e o continuam do ponto em que a primeira edição terminou, 

mas acrescentando as desilusões dos protagonistas com sua nova vida na agrovila da 

Transamazônica. A edição de 1973 termina com a família feliz, o casal de 

protagonistas conversando sobre a realização de sonhos nunca dantes imaginados na 

sua nova moradia, depois de todo o sofrimento que passaram sendo explorados em 

Sergipe: 

 

- Você tem razão Das Dores, aqui a gente não trabalha de meeiro, é 
dono das terras, depois se a gente não tem o rio São Francisco tem 
esta baita floresta – eta floresta grande que Deus fez. A gente se 
acostuma com o tempo e nossos filhos serão felizes, vais ver Das 
Dores. 
(...) – Que coisa, Das Dores, lá a gente vivia como bicho na mata, 
escondido na toca, mãe só conversava com o pai, e agora até ensinar 
a fazer esteira ela vai. Quando vejo o milho aí já secando, pronto 
para ser colhido, Das Dores, como a gente é feliz tendo o que é 
seu.496 

 

O final da edição de 1986, com as cinquenta páginas acrescentadas é, 

todavia, bem diferente, pois altera significativamente o resultado da empreitada dos 

migrantes. Nesse sentido, constrói uma visão diferente sobre a colonização na 

rodovia, como se pode perceber no diálogo de um casal de irmãos, filhos dos 

migrantes: 

 
-Sabe, mano, a gente veio de tão longe, com tanta esperança, seu 
Bento a falar da estradona, e aqui a luta é ainda pior do que lá, mais 
brava. Longe de todos, que você diz? A tal Transa-Amazônica é 
mesmo como dizem lá na agrovila, Transa-Amargura!497 

 

Conclusão diferente para uma mesma obra, modificação emblemática 

quando se trata de uma estrada que se transmutou de símbolo do progresso e 

desenvolvimento econômico em símbolo do fracasso e desperdício, obra faraônica, 

                                                
496 MOTT, Odette de Barros. Op cit, 1973, p. 114. 
497 MOTT, Odette de Barros. Op cit, 1986, p. 164. 
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mas, quem mudou? Foi a estrada que fracassou, engolida pela selva e tragou os 

colonos ou foi a memória sobre ela que sofreu modificações, com a passagem da 

ditadura civil-militar brasileira para a abertura política, dando início às batalhas da 

memória?  

Provavelmente as duas alternativas juntas, se observarmos que as diferentes 

visões se assemelham a um caleidoscópio, modificando-se conforme o momento e o 

segmento, mostrando o quanto é mais importante analisar as complexidades de uma 

problemática histórica do que tão-somente lhe atribuir algum rótulo. A autora que em 

1972 fizera viagem de campo para conhecer in loco uma agrovila da Transamazônica, 

alterou o final da obra e sua concepção sobre a BR-230, mas tal mudança não se 

baseia em outra viagem às agrovilas, mas em informações que obteve na imprensa: 

 
Quando em 1972 estive na Transamazônica visitando as agrovilas, 
já em pleno funcionamento, fiquei realmente surpresa e depois 
encantada com o que vi: milharais com suas espigas fartas; pés de 
arroz dobrando ao peso dos cachos dourados; a cana sendo plantada 
e as famílias, vindas de todo o Brasil, cheias de esperança, como a 
do Isório. 
Faz algum tempo, os jornais começaram a noticiar o insucesso da 
iniciativa governamental, atribuindo à pressa e à falta de 
planejamento o resultado do empreendimento. 
Não voltei à Transamazônica, mas parece que realmente os 
resultados obtidos não foram os esperados...498 

 

Embora Mott omita em seu comentário a modificação do final na nova 

edição, afirma que suas concepções sobre a Transamazônica se alteraram não com um 

retorno a estrada, mas pautada nas informações que saíam na imprensa. Conforme já 

foi problematizado, a imprensa modificou bastante seu discurso sobre a estrada na 

passagem da década de 1970 para a de 1980. Neste sentido, as duas diferentes edições 

desta obra, de 1973 e de 1984, seguiram o mesmo movimento da sociedade nas 

construções da memória após a ditadura.499  

Não se trata de defender a estrada ou muito menos a ditadura ou qualquer 

uma de suas obras, mas em problematizar o consenso e o dissenso que, no tocante à 

Transamazônica, possibilitam um processo de atribuição e transformação de 

significados à rodovia. Estas metamorfoses de significados, teriam se pautado em um 
                                                
498 Idem. Leitor amigo, sem número de página. 
499 Sobre o tema, consultar REIS, Daniel Aarão. Op cit. 2004a. 
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processo de demonização da rodovia, encravada no interior da região norte do Brasil, 

pelo fato de ela ter sido símbolo dos chamados anos de ouro e, com os movimentos 

da memória, se transformou em retrato dos  anos de chumbo.  

Não foi apenas esta escritora que transformou o happy end  da 

Transamazônica em um final infeliz, mas diversos outros escritores, cronistas e 

jornalistas, muitos dos quais não retornaram até lá ou quando o fizeram seu olhar se 

direcionava em sentido negativo. Seria uma manipulação indevida da documentação 

fazer afirmações nesta tese de que a estrada foi um sucesso ou algo parecido, até 

porque diversos problemas de logística, ambientais, de saúde pública e estruturais 

foram apontados ao longo do trabalho. É necessário, contudo, refletir sobre as 

memórias, para contrapô-las e analisar a complexidade das mesmas. 

 Analisar a construção e a complexidade das memórias é a problemática 

deste trabalho, pois permite compreender não apenas o cotidiano das obras e das 

pessoas na rodovia, como também os diferentes momentos da Transamazônica, como 

motivadora de paixões, debates, sonhos e pesadelos de diferentes sujeitos. A Veja de 

18 de março de 1981, com o título Tentando vencer a maldição do dinheiro 

perdido,500 denomina de ilusão a transferência de nordestinos para a Amazônia, pois 

estes não teriam migrado em quantidades consideráveis para a região. Em 10 de junho 

de 1987, na mesma revista é publicada a carta de um leitor que questiona: 

 

...será que o governo não se deu conta dos descalabros da aplicação 
do dinheiro do povo. Bastam de obras faraônicas, inacabadas, 
começadas no regime autoritário... como Ferrovia do Aço, 
Transamazônica, Angra dos Reis...501  

 

Esta carta enfatiza ainda que o Brasil precisa superar esta fase para investir 

em educação e saúde, pois deveria chegar ao fim a era das obras faraônicas. Com o 

artigo intitulado Após 10 anos, a Transamazônica fica no sonho,502 publicado em 10 

                                                
500 REVISTA VEJA. Tentando vencer a maldição do dinheiro perdido. Edição 654. São Paulo: Editora 
Abril, 18 de março de 1981, p. 56. Acervo digital da Revista Veja. Disponível em 
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em 19.03.2010. 
501 REVISTA VEJA. Cartas – Fraude na empreitada. Edição 979. São Paulo: Editora Abril, 10 de junho 
de 1987, p. 15. Acervo digital da Revista Veja. Disponível em 
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em 30.03.2010. 
502 O ESTADO DE SÃO PAULO. Após 10 anos, Transamazônica fica no sonho. São Paulo, 10  de 
outubro de1982. 
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de outubro de 1982, O Estado de São Paulo, comentava que os nordestinos não 

atenderam ao chamado para migrar e que a Transamazônica teria alcançado resultados 

positivos apenas com a atuação de empresas e de colonos com experiência em 

agropecuária, oriundos do sul do país. A Folha de São Paulo, de 05 de dezembro de 

1984, sob o título Catorze anos depois, ainda a FAB,503 faz uma breve retrospectiva 

da rodovia, catorze anos depois do início da construção. Desta forma, o jornal 

denomina o projeto de megalomaníaco e afirma que, mesmo com a estrada, muitas 

famílias necessitam de comida jogada nas clareiras da mata pelos aviões da Força 

Aérea Brasileira (FAB) para “não morrer de fome”. 

Como vimos no terceiro capítulo, os trabalhadores nos primeiros momentos 

de construção da estrada, sob as instruções de órgãos oficiais, abriam clareiras na 

floresta para que os aviões da FAB atirassem comida e caixas com remédios. Essa 

prática era feita em um momento em que a estrada não estava construída e os acessos 

eram difíceis. 

 O artigo, entretanto, está criticando a rodovia porque, segundo o jornal, 

apesar da existência da estrada, a prática de atirar mantimentos continuava existindo 

quatorze anos depois devido a dificuldade ainda existente de acesso e o consequente 

isolamento dos colonos. Tanto nas entrevistas quanto em livros de memórias, esta 

prática é descrita como tendo ocorrido apenas na década de 1970, o que não implica 

em afirmar que não possa ter sido encontrada em algumas localidades por jornalistas 

da Folha de São Paulo. 

Os depoimentos dos migrantes são importantes para problematizar as 

memórias da rodovia porque observam e narram a partir de suas próprias 

experiências. Antônio, comerciante em Humaitá, afirma que: 

 

a Transamazônica foi um achado, a sorte grande em minha vida, 
daqui a gente sai para todo o país de rio até Belém ou pela estrada, 
nem sei como seria minha vida e a de milhares de pessoas pelo país 
afora sem essa a estrada.504 

 

                                                
503 FOLHA DE SÃO PAULO. Catorze anos depois, ainda a FAB. São Paulo, 05 de dezembro de 1984. 
504 Entrevista realizada pelo autor, em Humaitá-AM,  em 20 de janeiro de 2010. 
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Torquato, natural de Caruaru-PE, caminhoneiro, residente há 40 anos na 

região, em longa conversa enquanto viajávamos em seu caminhão para a Gleba 

Assurini (assentamento do INCRA entre Altamira e Senador José Porfírio, em áreas 

fronteiriças a reserva dos índios Assurini do Xingu) acredita que 

 

A Transamazônica pode não ser um sonho porque a estrada não é 
boa a maior parte do ano, (mas para gente experiente nela viaja) mas 
o que seria dessa gente sem ela? E de mim? Eu não tenho a menor 
saudade de lá do Nordeste, voltar lá para quê? Se lá eu não tinha 
onde cair morto. Aqui não, aqui, realmente foi outra vida, a 
Transamazônica é um recomeço...505 

 

Ambos, sobretudo Torquato, utiliza a miséria vivenciada por ele em seu 

lugar de origem, como uma justificativa para seu “recomeço” e a felicidade que 

encontrou na Transamazônica. Nesse sentido, cria um desinteresse em voltar a 

Pernambuco, porque lá não tinha “onde cair morto” e, por isso, prefere “esquecer” 

suas memórias anteriores para valorizar a “nova vida” na Amazônia. Os entrevistados, 

em geral, não gostam de descrever sua vida em seus lugares de origem, algo que pode 

ser compreendido como uma forma de “apagar” as memórias da miséria ou das 

dificuldades financeiras por eles vivenciada e ressaltar apenas a oportunidade de 

“recomeço” que tiveram ao colonizar a Transamazônica.  

A estrada, de um modo geral, retratada na imprensa e em discursos de 

políticos de forma negativa, aparece nos depoimentos dos migrantes, moradores da 

região há mais de trinta anos, de forma oposta. Se compararmos suas vidas atualmente 

com à situação em que viviam anteriormente, temos a explicação parcial para a 

questão. Mas, não somente isso, pois muitos casaram, e obtiveram propriedades rurais 

e urbanas, bem como filhos e netos na Transamazônica. A rodovia é rememorada 

como um divisor em suas vidas, um lugar onde tiveram novas oportunidades em 

vários sentidos. 

  Na análise de Jelin, os espaços, acontecimentos e monumentos são 

polissêmicos, mas esta polissemia não está contida intrinsecamente na história, pois 

os significados do passado são modificados de acordo com o presente e: 

                                                
505 Anotação do diário de campo do autor, de conversa com Torquato, em viagem no caminhão do 
mesmo na Gleba Assurini, Altamira, em 15 de fevereiro de 2007. 
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...el paso del tiempo histórico, político y cultural necesariamente 
implica nuevos procesos de significación del pasado, con nuevas 
interpretaciones. Y entonces surgen revisiones, cambios en las 
narrativas y nuevos conflictos.506  

 

Mas não se pode esquecer que memórias como a de Gertrudes507 que faz 

algumas críticas ao período de construção e colonização, embora entremeadas por 

alguns elogios. Gertrudes permite vislumbrar outras memórias que, apesar de 

provavelmente em menor número, manifestam que há opiniões divergentes entre os 

migrantes sobre a rodovia. 

Há no tocante a rodovia uma polissemia que adquire novos sentidos, 

conforme o ponto de observação da fonte documental. Se a estrada não foi à 

concretização plena das promessas feitas pelo governo e que levaram empolgação ao 

país inteiro, tampouco foi uma estrada desaparecida em meio à selva.  Nesse sentido, 

a imagem da rodovia como um símbolo de um fracasso se apegou à memória 

nacional. Em 1980, a Folha de São Paulo publicou uma matéria criticando as 

políticas do PIN e do I PND, com o título Transamazônica nunca mais, destacando 

diversos pontos negativos com a construção da estrada e a transposição de populações 

para a região: 

 

A Amazônia não se tornou o celeiro do mundo, assim como o Brasil 
não se tornou o celeiro do mundo. Também o problema fundiário 
nas regiões que exportaram colonos sem terra para a 
Transamazônica nãos e resolveu, e a seca voltou a assolar o 
Nordeste, ignorando totalmente a solução “definitiva” do governo 
Médici. Entretanto, o que o País soterrou sob as árvores e sob o 
impressionante movimento de terraplenagem (fenômenos que 
partilham com a Muralha da China a discutível honra de serem 
visíveis nas fotos por satélites artificiais) talvez jamais venha a 
retornar num imperdoável derrame de trabalho e riquezas nacionais, 
que, hoje, a ameaça de escassez nos faz encarar como 
desperdício.508 

 

                                                
506 JELIN, Elizabeth. Los trabajos de la memoria. Madrid/Espanha: Siglo XXI de España Editores, 
2002, p. 57. 
507 Entrevista realizada em Uruará, pelo autor, em 11 de janeiro de 2010. 
508 FOLHA DE SÃO PAULO. Transamazônica nunca mais. São Paulo, 1 de setembro de 1980. Obtido 
junto ao Banco de Dados Folha de São Paulo. 
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Vários dos temas abordados no texto citado foram analisados ao longo da 

tese, enquanto problemas ocasionados pela rodovia, como fundiários, ambientais e 

não resolver os problemas do nordeste. Nesta reportagem, tais temas são destacados 

como marcas de algo que deve ser lembrado, apenas para nunca mais ser construída 

uma obra considerada tão grandiosa que partilharia com a Muralha da China o 

privilégio(?) de ser vista da lua. De forma mais contundente, O Estado de São Paulo 

elabora reportagem publicada com destaque, Os estudos provam: um fracasso total e 

utiliza diversos argumentos de trabalhos de pesquisadores estrangeiros que teriam 

vinculado a estrada a um símbolo de fracasso. Nesta reportagem há uma busca de 

sintetizar e enfatizar o drama dos colonos da região: 

 

...sem financiamentos, sem transporte viável, sem mercado para 
seus produtos, sem assistência técnica para ajudá-los a selecionar 
culturas viáveis, apavorados com a floresta e à mercê das doenças 
tropicais, eles acabam por se tornar uma espécie de favelados da 
selva.509 

 

Assim como em outro momento as imagens de agrovilas e da capa da 

Manchete ficaram marcadas na imaginação nacional como uma marca da conquista da 

Amazônia na década de 1980. A ideia do fracasso foi consolidada no quadro 

construído mentalmente: de populações de colonos perdidos no meio da floresta, 

apavorados, vivendo, segundo denominação da reportagem acima como “uma espécie 

de favelados da selva”. 

Através da Transamazônica é possível refletir sobre debates em torno de 

temas como higiene, saneamento, políticas públicas em geral, integração nacional, 

ocupação da Amazônia.  A análise sobre a construção das memórias é o fio condutor 

para compreender este importante momento da história nacional. A rodovia, 

localizada no interior da Amazônia, um lugar ainda tão desconhecido como seus 

moradores para a maioria dos brasileiros, apesar de ser tema constante de debates 

sobre meio ambiente e ecologia se tornou um tabu, um tema proibido de ser debatido. 

Este tabu dificultou investimentos para favorecer os milhares de agricultores que lá 

vivem e se tornou em um impedimento para os governantes pós-ditadura que temem 

                                                
509 O ESTADO DE SÃO PAULO. Os estudos provam: um fracasso total. São Paulo, 31 de agosto de 
1980. 
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ter sua imagem associada à uma obra da ditadura considerada um símbolo do fracasso 

e do desperdício. 

Os debates, contudo, ainda veem  a Amazônia, como um vazio demográfico, 

uma grande floresta que precisa ser preservada e/ou ter suas riquezas minerais 

exploradas, na busca de uma fórmula mágica reunindo exploração e preservação. Os 

formuladores geralmente são desconhecedores da região, assim como o eram quando 

foi construída a Transamazônica. 

 

4.3. A estrada invisível 

 

A estrada se tornou uma lenda, uma história contada com significados 

importantes para determinados grupos sociais, mas que se situa no campo do 

fantástico e do maravilhoso, sob forma de narrativa, tanto oral quanto escrita e, 

margeando a fábula ou o mito, pode servir para trazer ensinamentos à determinada 

sociedade, neste caso, a brasileira. Esta lenda, a BR-230, iniciada em 1969 quando 

recebeu nome e consolidada em 1970 ao se tornar um projeto, desapareceu habitando 

apenas o espaço das histórias fantásticas narradas por algumas pessoas.510 

A perda de seu nome no meio dos códigos das rodovias federais fez com que 

a rodovia, pelo menos em documentos oficiais, perdesse parte considerável de sua 

identidade original. Na nomenclatura adotada oficialmente até a década de 1980, 

apesar de já existir o código que a denominava, constava Transamazônica. Entretanto, 

se entrarmos atualmente na página do DNIT, no quadro das rodovias transversais, 

encontra-se com destaque, atravessando o mapa do Brasil, uma rodovia denominada 

apenas pelo seu código, BR-230.511 

                                                
510 As definições de lendas, mitos e fábulas, narrativas que se diferenciam no modo como estruturam as 
sociedades são temas caros à antropologia e importantes para pensar em construções narrativas sobre a 
Transamazônica. Sahlins e Lévi-Strauss são referências fundamentais sobre a questão com 
divergências no tocante à história, pois, no trabalho de Sahlins, é através da história que se podem 
compreender muitas narrativas do universo fantástico e maravilhoso da sociedade, enquanto as análises 
de um estruturalismo francês mais rígido de Lévi-Strauss são a-históricas. Sobre o tema, consultar 
LÉVI- STRAUSS, Claude. A noção de estrutura em etnologia. In: Antropologia estrutural. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975; LÉVI- STRAUSS, Claude. A gesta de Asdwal. In: Antropologia 
Estrutural dois. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1976 e SAHLLINS, Marshall. Ilhas de História.  
Rio de janeiro: Jorge Zahar, 1990. 
511 DNIT. Mapas Rodovias transversais. Disponível em http://www.dnit.gov.br/rodovias/rodovias-
federais/mapas. Acessado em 25.02.2011. 
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Esse código que já existia, desde antes da construção, pois denominava a 

estrada que interligava Carolina-MA a cidade de Picos-PI,  e foi incorporado como 

código da  nova estrava que utilizava parte de outras mais antigas, era sobrepujado 

pelo nome que lhe fora atribuído por Eliseu Resende, nos discursos e documentos 

oficiais. Mas, num elemento de reconstrução, não apenas de identidade, mas de 

memórias, a estrada passou a ser denominada oficialmente por BR-230. Quando 

referida por seu antigo nome em âmbito nacional é geralmente para recordar suas 

mazelas, embora Transamazônica seja praticamente o único nome utilizado pelas 

populações locais.  

A memória nacional sobre a Transamazônica fez com que a grande estrada 

ficasse perdida no meio da floresta. A invisibilidade da Transamazônica pode ser 

atribuída a diferentes fatores, mas de forma alguma pode ser considerada como 

havendo surgido espontaneamente. Para se falar em estrada invisível ou em processo 

de esquecimento na memória nacional é importante relembrar que a Transamazônica 

era mais do que uma estrada, mas um projeto tratado como estratégico e de segurança 

nacional.  

Não foi em algum truque de ilusionismo que a rodovia "desapareceu", mas 

nos embates da memória que transformaram seus significados e ocasionaram sua 

invisibilidade. Como um exemplo recente, sobre as memórias da estrada, o programa 

Domingo Espetacular512 da Rede Record, durante o mês de dezembro de 2010, 

transmitiu semanalmente reportagens da viagem de uma equipe da emissora por toda 

a rodovia, com uma série de imagens e de depoimentos sobre a mesma. 

 A maneira como a reportagem abordou o tema retornam a imagem muito 

utilizada em relação a Amazônia de que a floresta engole tudo e oprime as populações 

humanas. Estas imagens e textos ratificam ideias, como vimos no primeiro capítulo, 

construídas desde o século XIX, que estabelecem um conflito entre os seres humanos 

e a natureza.  

Quando mostram municípios como Altamira e Marabá, dois dos que mais 

prosperaram com a rodovia, provocam um certo estranhamento em quem conhece 

estas cidades, pois retratam apenas as partes alagadas, na periferia destas cidades, 
                                                
512 Apesar de ter assistido a citada reportagem, durante o mês de dezembro de 2010, na televisão, ela 
pode ser encontrada na internet, em DOMINGO ESPETACULAR. Domingo Espetacular mostra como 
está a rodovia Transamazônica. Disponível em http://noticias.r7.com/videos/domingo-espetacular-
mostra-como-esta-a-rodovia-transamazonica. Acessado em 13.01.2010. 
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como se estas partes fossem o todo. Barbosa discute que as imagens podem se tornar 

em um substitutivo às lembranças, pois a maioria das pessoas, não reforça 

recordações através das imagens, mas recorda pelas imagens. 513 Neste sentido, as 

imagens das cidades poeirentas da Transamazônica e de caminhões tombados, 

reforçam mensagens e contribuem na construção de memórias. Embora tais imagens 

não sejam inventadas e representem um aspecto da realidade, se poderia também 

mostrar outros aspectos dos municípios e das pessoas que neles residem. Destas 

forma, se possibilitaria o contraponto com visões diferentes pois, mesmo 

apresentando, como na reportagem citada, problemas sociais diversos, possuem campi 

universitários, hospitais, escolas, aeroportos e espaços de lazer. 

O Jornal do Brasil, em 1975, trazia, em reportagem intitulada 

Transamazônica não é estrada é só caminho na selva – motorista a define como céu, 

na boca da onça, afirma que se tornou apenas um caminho na selva amazônica e que 

a floresta indomável avançava lentamente sobre ela. Este avanço levaria, 

progressivamente, a retomada pela floresta do território ocupado pela rodovia: 

 

A capoeira514, lá conhecida como juquira, está retomando a estrada 
(em pontos diversos de toda a sua extensão) e sobressai a imbaúba, 
uma árvore fina e comprida, cujo tronco não serve para fazer nada. 
Há muitos pontos em que um caminhão passa pela estrada 
esbarrando na juquira, de um lado a outro. 
E a pista estreitando 
Pelo trajeto, a Transamazônica deveria ter 8,60m de pista 
(correspondentes à terraplenagem). Mas sob ação contínua das 
chuvas provocando o aumento de volume dos igarapés, a estrada, 
com exceção de trechos como entre o rio Xingu e Altamira, está 
com sua largura muito reduzida515. 

 

A imagem da estrada retomando seu território ficou marcada na memória 

nacional, do mesmo modo como ocorreu um fenômeno semelhante, em outro 

momento, na primeira metade do século XX, com outro grande empreendimento 

implementado na Amazônia, já referido na introdução desta tese: o projeto chamado 

                                                
513 BARBOSA, Maria Emisia Jacinto. Op cit. 
514 Capoeira ou juquira, como denominam muitos agricultores da Transamazônica, é a vegetação 
secundária que cresce rapidamente na Amazônia, em áreas desmatadas e que leva alguns anos para se 
tornar floresta densa novamente. 
515 JORNAL DO BRASIL. Transamazônica não é estrada é só caminho na selva – motorista a define 
como céu, na boca da onça “. Rio de Janeiro, 13 de julho de 1975. 
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Fordlândia.516 As transformações nas visões sobre um mesmo acontecimento têm em 

sua base divergências políticas, disputas por significados e interpretações. 

 Serge Bernstein, problematizando os estudos sobre as forças mediadoras dos 

partidos políticos, e a construção de discursos políticos acredita que “uma das tarefas 

do historiador que trabalha com as forças políticas [é] tentar perceber essa  distância, 

fundamental para  compreensão dos fenômenos históricos, entre a realidade e 

discurso”.517  

As notícias sobre o desaparecimento da estrada ou de que ela foi “engolida 

pela selva”, como afirmou o repórter do Jornal da Tarde em 15 de outubro de 

1990518, são um caminho importante para reflexão e problematização em relação às 

memórias da Transamazônica. Ao analisar o processo que desencadeou a ditadura 

civil-militar brasileira, Reis argumenta que foi um processo de construção histórica e 

não um “acidente de percurso”, ela possuía apoio de grupos capitalistas na sociedade 

brasileira. “Foi processada por brasileiros, não imposta, inventada por marcianos.” 519 

Da mesma forma, a construção de um projeto de integração e 

desenvolvimento da região não foi inventada pelos militares durante o governo de 

Médici, como alguns setores parecem tentar afirmar, mas foi fruto de ensaios e 

debates sobre a Amazônia desde o século XIX, com diferentes tentativas de 

implementação e concretização. O desaparecimento e esquecimento da estrada, 

tampouco foram arbítrios de algum destes mesmos segmentos, mas fruto de um 

processo histórico que transformou os militares em 

 

...estigmatizados gorilas, culpados únicos pela ignomínia do 
arbítrio. A ditadura? Quem a apoiou? Muito poucos, raríssimos, 
nela se reconhecem ou com ela ainda desejam se identificar. Ao 
contrário, como se viu, quase todos resistiram...520 

 
                                                
516 Sobre o tema, consultar. ALVES, Armando; ALVES JÚNIOR, José & BEZERRA NETO, José 
Maia. Op cit. 
517 BERNSTEIN, Serge. Os partidos. In: RÉMOND, René. Por uma história política. Rio de Janeiro: 
FGV, 2003, p. 61. 
518 Vinte anos depois da viagem de Alfredo Rizutti, Fernando Morais e Ricardo Gontijo, O Jornal da 
Tarde retornou a Transamazônica e chegou à conclusão de que a estrada e os agricultores que lá 
permaneceram estavam abandonados e que tudo estava sendo, aos pouco retomado, pela selva. 
Consultar JORNAL DA TARDE. Atravessamos a estrada que a selva engoliu. São Paulo, 15 de 
outubro de 1990 e MORAIS, Fernando; GONTIJO, Ricardo & CAMPOS, Roberto de Oliveira. Op cit. 
519 REIS, Daniel Aarão. Op cit. 2004a. p. 50. 
520 Idem, p.50. 
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A documentação analisada neste trabalho indica que a estrada empolgou e 

despertou a exaltação nacionalista de diferentes setores da sociedade que buscaram 

alterar as memórias sobre ela, após a queda da ditadura. Ela carregou as marcas do 

período em que foi construída, se tornando um símbolo do autoritarismo. A definição 

de Jelin & Langland ao refletir sobre monumento e memória, traz elementos para 

pensar sobre o triunfo, fracasso e esquecimento da rodovia: 

 

...dada la historicidad de estos procesos, lo que puede ser vivido 
como “éxito” o “fracaso” en un momento llevará a cambios de 
sentido en momentos futuros, dependiendo de las interpretaciones 
que las generaciones darán a lo que se está conmemorando, al 
sentido que adquiere el lugar para otros proyectos, incluyendo la 
posibilidad de indiferencia o olvido.521 

 

Um engenheiro, Manoel, funcionário do DNIT,  um dos que trabalharam 

desde o início da construção, defendeu a estrada e se mostrou bastante aborrecido 

com a postura dos críticos do empreendimento, segundo ele desconhecedores do 

projeto original e de seus resultados: 

 

...tem um monte de gente de fora que nunca viu a estrada e tudo que 
ela trouxe para centenas de milhares de pessoas que fica criticando 
só porque ela é na Amazônia e os principais engenheiros dela eram 
daqui do Pará e do Amazonas. Se fosse para lá, viviam elogiando a 
estrada, como é para cá parece que nem existe, falam dela como se 
não existisse.522 

 

Seus argumentos em favor da rodovia, assim como de outros engenheiros do 

DNIT, como já exposto no primeiro capítulo, defendem que ela foi projetada 

tecnicamente para ser uma estrada de terceira categoria, com revestimento primário e 

que deveria ser melhorada progressivamente, nos governos seguintes, a medida em 

que as demandas da colonização assim o requeressem. Ele expõe esta informações e 

acusa um preconceito que acredita existir contra a Amazônia, para justificar a 

                                                
521 JELIN, Elizabeth & LANGLAND, Victoria. Introducción: las marcas territoriales como nexo entre 
pasado y presente. In: Monumentos, memoriales y marcas territoriales. Madrid/Espanha: Siglo XXI de 
España, 2003, p. 5. 
522 Entrevista realizada pelo autor, em 05 de fevereiro de 2010, no gabinete do entrevistado, no DNIT, 
em Belém. 
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demonização da rodovia por ter sido construída predominantemente por engenheiros 

da própria região.  

Já foi referido anteriormente, para muitos sujeitos que nasceram e/ou vivem 

na região a “defesa” de obras de impacto desenvolvidas é marcada como um fator de 

reforço a suas identidades, por isso o reforço à memória positiva, em alguns casos, 

tem em seu cerne esta problemática. Deve-se considerar que o apelo dos engenheiros 

em defesa da rodovia, tendo como argumento central, um suposto preconceito contra 

as populações amazônicas, tem em seu eixo discursivo um contraponto entre suas 

identidades e de outras regiões, algo muito presente na literatura, em ensaios e em 

reportagens elaboradas e veiculadas na Amazônia. 

Algo emblemático para esta discussão é fato de muitas imagens e/ou 

matérias jornalísticas sobre a estrada serem feitas em forma de retrospectiva, no 

pretérito, rememorando os anos 1970, para criticar projetos sem planejamento de 

políticos da ditadura e o desperdício de verbas públicas: 

 

Afinal, já haviam naufragado ali [na Amazônia] projetos 
megalomaníacos, como a Fordlândia, o delírio de Henry Ford – 
desfeito por pragas incontroláveis de fungos nos seringais em 1945 
– de abastecer o mundo de borracha e a Ferrovia Madeira-Mamoré, 
que funcionou até os anos 70, mas que custou mais que o Canal do 
Panamá. A floresta também ignorou a grandiosidade da 
Transamazônica que, na cabeça de seus idealizadores do governo 
militar seria o eixo monumental de ocupação da mata com braços 
vindos do Nordeste. A Transamazônica com seus 700 quilômetros, 
arduamente trafegáveis, tem tanta influência na região quanto uma 
estrada vicinal.523 

 

No noticiário nacional as poucas menções feitas a ela se referiam à estrada 

ter sido ignorada e vencida pela floresta, ou diminuindo em importância e extensão. É 

preciso destacar, contudo, que a estrada atravessa importantes cidades da Amazônia, 

onde há grande tráfego de veículos. As comparações com outros “delírios” já 

“desaparecidos” como a Fordlândia, no Pará, ou a Ferrovia Madeira-Mamoré, em 

Rondônia, é recorrente no universo de críticas sobre a estrada, mencionada no 

pretérito, em retrospectiva, como se não mais existisse. 

                                                
523 REVISTA VEJA. Minério na superfície. Edição 1086. São Paulo: Editora Abril, 05 de julho de 
1989, p. 86. Acervo digital da Revista Veja. Disponível em 
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em 02.04.2010. 
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Pacheco de Oliveira, em um ensaio sobre a problemática indígena no Brasil, 

argumenta que geralmente estas populações são referidas no pretérito, remontando a 

um passado distante de nosso país, sobre como viviam no período colonial, o que 

contribuiria para a construção da ideia de que não existem mais.524 Ao participar de 

congressos e outros eventos acadêmicos, em diversas oportunidades pude perceber 

que as perguntas sobre a estrada são no pretérito, muitas vezes entrecortadas por 

frases como “acredito que se ela existisse...”. Assim como no ensaio de Pacheco de 

Oliveira é possível perceber não apenas no relato acima, como também na 

documentação apresentada, que a Transamazônica é vista como uma estrada pretérita 

pelo fato de muitos acreditarem que não exista mais. 

O Jornal da Tarde, em 1990, fez uma retrospectiva após vinte anos de início 

de construção da rodovia com o sugestivo título Atravessamos a estrada que a selva 

engoliu reforçando a imagem do desaparecimento da estrada, engolida pela floresta. 

Se refere a diversas cidades como lugares isolados ao longo da estrada e destaca as 

mazelas vividas pelos poucos moradores que restariam no local. A matéria traz um 

quadro denominado “Roteiro do deserto”, destacando as mazelas e “polêmicas” ao 

longo dos principais municípios,525 bem como curiosidades que mostram de modo 

enfático, o abandono e o flagelo da estrada, como a “transformação vivida” por um 

grande hotel em Rurópolis: 

 

É a mesma situação do antes luxuoso hotel erguido pelo INCRA em 
Rurópolis, no entroncamento da Santarém-Cuiabá. O hotel que 
abrigava políticos da época, com o tempo transformou-se em 
galinheiro. Hoje, administrado pela prefeitura local, virou uma 
espécie de bordel.526 

 

O hotel de luxo, muito presente nos relatos dos moradores, que se 

transformou em galinheiro e depois, segundo o jornal, em bordel é utilizado como 

síntese do abandono e do desaparecimento da estrada. Este hotel, o qual um dia teve 

importância porque, segundo relatos, nele ficavam hospedados Médici e seus 

                                                
524 PACHECO DE OLIVEIRA, João. Ensaios em Antropologia Histórica. Rio de Janeiro: Editora 
UFRJ, 1999. 
525 Ver Figura 37. Mapa do “fracasso” da Transamazônica, no II Caderno de Imagens. 
526 GUERRERO, Luiz Antonio. Atravessamos a estrada que a selva engoliu. São Paulo: Jornal da 
Tarde, 15 de outubro de 1990. 
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ministros, quando de viagens pela região, teria desaparecido do mesmo modo que a 

estrada.  

Em 1996, ao criticar a ditadura, a Veja afirma que “o Executivo brasileiro 

tem responsabilidade única e exclusiva pela Transamazônica, consumida pela 

floresta...”527. Esta reportagem vai ao encontro da problematização de Reis de que, 

passado este período, a ditadura e todos os seus empreendimentos passou a ser vista 

como unicamente responsabilidade dos militares, pois os demais segmentos da 

sociedade se autoproclamaram na condição de ex-opositores ao regime. 528 Esta 

responsabilidade atribuída exclusivamente aos presidentes militares, pela construção 

da rodovia, cria dificuldades para que ela e sua população de mais de um milhão de 

habitantes529 recebam investimentos significativos de presidentes civis. 

A estrada vista como vencida, consumida pela floresta se transformou em 

invisível aos olhos da população brasileira, apesar de ter sido construída em 2.320 

quilômetros de Estreito até Lábrea e integrando o Leste ao Oeste, com mais duas 

estradas já existentes que totalizam outros três mil quilômetros. Totaliza, assim, 5.419 

quilômetros530 os quais, como vimos em capítulos anteriores, são ocupados por 

centenas de milhares de pessoas ao longo de vilas e muitos municípios, nos Estados 

da Paraíba, Ceará, Piauí, Tocantins, Maranhão, Pará e Amazonas. Diante desses 

dados, mesmo com todos os problemas sociais e de infraestrutura, não é possível dizer 

que a estrada foi engolida pela selva e nem que tem a importância de uma vicinal, 

como afirma o artigo da Veja, 531  mas sim que sofreu uma transformação de 

significados.  

Diniz, ao analisar os anos 1970, conclui que durante o governo de Médici, 

com as mudanças na política econômica que consolidaram o desenvolvimentismo, 

houve o “apoio irrestrito dos principais setores empresariais” que  reforçaria “a 

harmonia de interesses típica do momento”, entre elites civis e os militares.532 

                                                
527 REVISTA VEJA. O menor guichê. Edição 1311. São Paulo: Editora Abril,  27 de outubro de 1993, 
p. 50. Acervo digital da Revista Veja. Disponível em http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. 
Acessado em 04.04.2010. 
528 REIS, Daniel Aarão. Op cit. 2004a. 
529 Ver Quadro 5. População e crescimento populacional nos principais municípios da Transamazônica. 
530 Consultar MANESCHY, Orlando Paiva. Op cit. 
531 REVISTA VEJA. O menor guichê. Edição 1311. São Paulo: Editora Abril,  27 de outubro de 1993, 
p. 50. Acervo digital da Revista Veja. Disponível em http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. 
Acessado em 04.04.2010. 
532 DINIZ, Eli. Op cit. p. 206. 
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Entretanto, no final da década, na busca de maior liberalidade e descentralização 

econômica, os empresários passaram a defender a democracia e consolidaram o tema 

na década de 1980 como se sempre estivesse estado em sua agenda.  533 

A despeito de não ser uma estrada em perfeitas condições de trafegabilidade 

ou de o programa de colonização não ter atingido os números prometidos, a rodovia 

tornou-se importante para muitas pessoas que não podem ser ignoradas neste estudo. 

Mas, apesar das muitas memórias e histórias de vidas que ali se construíram, a 

rodovia ficou definida sob uma marca que não mais se retirou, de projeto 

megalomaníaco que fracassou e desapareceu, como fica evidenciado na Veja, no 

presente século: 

 

Olhado em retrospecto, o período entre 1964 e 1985 continua 
impressionando pela dimensão das mudanças que representou. 
Cometeram-se ali erros históricos. Em projetos megalomaníacos 
como a Transamazônica, a usina nuclear de Angra dos Reis e a 
Ferrovia do Aço enterraram-se bilhões de dólares ao ritmo de “Eu te 
amo, meu Brasil” e de um endividamento externo galopante.534 

 

Projeto megalomaníaco, colocado ao lado de outros tão megalomaníacos 

quanto em cartas, artigos e ensaios é uma memória que se consolidou sobre a rodovia. 

Assim, a palavra Transamazônica transformou-se de sinônimo de coragem e grandes 

empreendimentos, na década de 1970, em sinônimo do desperdício e de algo que deve 

ser lembrado apenas como uma lição negativa do passado. 

 Desta forma, muitas cidades como Estreito, Jacareacanga, Altamira, 

Marabá, Humaitá e Itaituba voltaram à obscuridade na cena nacional, como antes de 

1970, como se não existissem, na não menos obscura, apesar de ser tão comentada, 

região amazônica.  

  

                                                
533 Idem. 
534 REVISTA VEJA. O Golpe, 40 anos depois. Edição 1847. São Paulo: Editora Abril, 31 de março de 
2004, p. 102. Acervo digital da Revista Veja. Disponível em 
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em 10.04.2010. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este jornal tratou a questão de todos os pontos 
de vista e demonstrou claramente a loucura da 
empresa. Segundo demonstrava o artigo, tudo 
era contra o viajante: os obstáculos dos homens 
e os elementos da natureza.535 

 

As diferentes obras de Júlio Verne, escritas no século XIX, são repletas de 

aventura e humor, com a presença marcante do tema da ficção científica e levam o 

leitor a múltiplas possiblidades de compreensão a partir da voz do narrador. Estas 

obras se situam entre a ironia e a euforia, frente ao surgimento de máquinas e obras  

humanas fantásticas, facilitando o transporte e exploração da natureza pelo ser 

humano. Nesse sentido, Verne possibilita reflexões sobre as chamadas grandes obras 

de desenvolvimento e seus efetivos impactos e/ou eventuais benefícios à natureza e a 

vida cotidiana das pessoas envolvidas e atingidas pela implementação destes 

empreendimentos. 

Segundo o estudo de David Nye há uma ideologia muito presente nas 

grandes obras de integração nos Estados Unidos, como ferrovias, pontes e rodovias, 

que afirma ser necessário desenvolver e progredir, integrando diferentes espaços, para 

possibilitar a exploração da natureza e ao mesmo tempo que esta seja sobrepujada 

pelos humanos.536 

Como já analisado ao longo desta tese, desde o século XIX se construíram 

teorias para o desenvolvimento da Amazônia e sua integração às demais regiões do 

país e ao cenário internacional, através da colonização e exploração do meio 

ambiente. Estas teorias e ideologias de caráter desenvolvimentista, seriam 

                                                
535 VERNE, Júlio. A volta ao mundo em 80 dias. São Paulo: Bisordi, 1972. p.35. 
536 Sobre o tema, consultar NYE, David. American Technological Sublime. Massachusetts: Institute of 
Technology, 1994.   
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viabilizados na prática, pela construção de pontes, ferrovias e rodovias que 

possibilitassem o transporte e deslocamentos. 

Esta ideia não era nova em relação a Amazônia e também não foi inventada 

no Brasil, pois tanto em trabalhos acadêmicos quanto em obras literárias se pode 

perceber que estava presente como um mecanismo para movimentar riquezas, 

tecnologias e pessoas na construção de um mundo, como afirma ironicamente Nye, no 

título de seu livro (em tradução livre) “sublime tecnológico”.537 

A Transamazônica veio assim a compor mais uma parte deste sublime 

tecnológico que integraria pessoas e lugares e levaria tecnologias aos mais distantes 

lugares do planeta. Como toda a intervenção no meio ambiente, a construção de 

grandes obras como hidrelétricas, rodovias, ferrovias e pontes, podem causar 

impactos ambientais, muitos dos quais irreversíveis. 

Problematizando as obras de desenvolvimento e tecnologias que intervém na 

natureza para produzir benefícios às sociedades modernas, Giddens sustenta que estas 

avançaram sobre todos os campos, numa busca de controle total e, entretanto, se 

depararam com a limitação ao controle, quando se viram ameaçadas em suas próprias 

existências.538 Para Hobsbawn, um dos grandes problemas na implementação de obras 

e tecnologias no século XX é a tentativa da ciência de dominar a natureza,  

enfrentando, todavia, como contraponto às ações de pesquisadores, pautados neste 

objetivo, a limitada capacidade da própria natureza  “de adaptar-se ao pior que o 

homem pode fazer.”539 

Os estudos sobre grandes empreendimentos de integração trazem à reflexão 

o paradoxo dos, como afirmam, Garcia & Subtil,540 inevitáveis danos ambientais e 

sociais, permitindo, então problematizar a capacidade do campo político e científico 

para minimizar os danos e se, frente a esta questão, tais obras seriam viáveis. Com a 

“lendária” estrada não foi diferente, pois sua construção alterou definitivamente as 

paisagens do interior da Amazônia, através das modificações para a própria abertura 

da estrada e, com muito maior impacto, da chegada de milhares de pessoas que se 

                                                
537 NYE, David. Op cit. 
538 GIDDENS, Anthony. Para além da esquerda e da direita. São Paulo: UNESP, 1996.p.135. 
539 HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos – o breve século XX (1914-1991). São Paulo: Companhia das 
Letras, 2008.p.515. 
540 GARCIA, José Luís & SUBTIL, Felipa. Conflito Social e ambiente – a  Ponte Vasco da Gama. 
Revista Análise Social. Lisboa/Portugal: ICS, vol XXXIII, 1998.p.707-746. 
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multiplicaram, assim como suas derrubadas, para abrir novos pastos e campos para 

agricultura. 

As tão temidas doenças, como afirma Confalonieri, não são decorrentes do 

fato de a Amazônia ser uma terra de doenças, até porque as populações nativas 

sempre viveram na região, mas devido a intervenção no meio ambiente, abrindo cada 

vez mais a floresta para pastos, lavouras e estradas vicinais. A intervenção na floresta 

ocasiona o aparecimento de agentes patológicos, os quais deslocam-se para espaços 

habitados por seres humanos, motivados por ações em seu meio natural.541 

Um outro fator relevante para se analisar o surgimento de doenças com a 

Transamazônica é o grande fluxo de pessoas para aquele espaço pois, como afirma 

Crosby, os migrantes carregam consigo uma biota portátil.542 Sem a implementação 

de políticas preventivas, havia preocupação de como afirma Cardoso & Muller,543 a 

Transamazônica se tornar um espaço de troca de doenças. Entretanto, utilizando a 

definição de Crosby sobre a biota portátil, a troca não se resumiria a migrantes e 

nativos, mas envolveria também a fauna e flora, estendendo-se a partir do meio 

ambiente para os humanos, inclusive de outros lugares do país. De acordo com análise 

presente no terceiro capítulo, apesar do anúncio e implementação de medidas 

preventivas pelo governo e das preocupações expressas por articulistas e especialistas 

em saúde pública, os índices de mortalidade na rodovia foram negativamente 

consideráveis.544 

Desenvolver a pesquisa, desde a coleta, ainda sem tema definido, iniciada em 

2006, até a investigação mais sistemática, a partir de meados de 2008 se constituiu em 

um oportunidade única de analisar um aspecto de um período importante da história 

nacional. Além disso, permitiu revisitar memórias nacionais, bem como outras, tal 

                                                
541 Sobre o tema, consultar CONFALONIERI, Ulisses. Op cit. 
542 A biota portátil seriam os organismos vivos que se deslocam com homens, ervas, animais, árvores, 
transportados em práticas colonizadoras, levando a alterações definitivas no espaço colonizado. Ao 
estudar a colonização do Novo Mundo, Crosby afirma que os europeus carregavam consigo uma biota 
portátil, responsável em muito maior grau pela mortandade dos nativos e extermínio de algumas 
espécimes de animais e plantas do que as armas de fogo ou a destruição direta da natureza, como por 
exemplo, com a derrubada de árvores. Sobre o tema, consultar CROSBY, Alfred. Imperialismo 
ecológico. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
543 CARDOSO, Fernando Henrique  & MULLER, Geraldo. Op cit. 
544 Ver também Quadro 6. Óbitos nos principais municípios da Transamazônica de 1979 a 1990. 
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como no estudo de Pollak545 que ficaram escondidas no recôndito dos interiores 

amazônicos, esperando a hora de se manifestar. 

Os estudos sobre a Transamazônica permitem não apenas conhecer histórias 

de pessoas que perderam parentes ou amigos por doenças ou acidentes ou que 

conseguiram melhores condições de vida, ou que nunca mais tiveram contato com 

suas famílias, em seus lugares de origem, como também entender como estas pessoas 

construíram suas memórias sobre a ditadura, principalmente no governo de Médici. 

A medida que a pesquisa avançava, novas possibilidades de pesquisa se 

desenharam, pois elas se manifestavam nas fontes, criando perspectivas futuras de 

investigação e de extensão, ressaltando a relevância não somente deste estudo, como 

também de seus possíveis desdobramentos, em outras propostas. Foi destacado nesta 

tese o estudo sobre as tecnologias, a invenção de um mundo tecnológico e seus 

impactos nas sociedades humanas e no meio ambiente, por ser um tema que aflora nas 

fontes e em parte da bibliografia. Cabe ressaltar que a ideia de intervir na Amazônia, 

como se esta fosse um espaço vazio, ao custo de populações tradicionais e da 

natureza, permanece presente em outros projetos até hoje e este mesmo tema geral 

pode servir de base para novas investigações sobre problemáticas atuais. 

A Transamazônica objetivava unir o Atlântico, no Brasil, com o Pacífico, em 

Lima, no Peru, para viabilizar o desenvolvimento da economia e o tráfego entre os 

dois oceanos. Em 2011, a TV Record546 veiculou uma série de reportagens realizadas 

na Carretera Transoceánica, asfaltada, inaugurada em 2009, pelo governo peruano 

que se inicia na fronteira com o Brasil, no Acre, terminando as margens do Pacífico, 

em Lima. 

Estudar essa estrada é seguir o prolongamento do tema desta tese, pois 

interligando a Transamazônica a outras rodovias, chega-se, no Acre, a fronteira do 

Brasil com o Peru e, assim, na conclusão das obras da Transoceânica, em 2009, 

ocorre a realização do discurso, propagandeado em 1970, que, na opinião de Geisel 

seria uma megalomania de Andreazza.547 Nesse sentido, seria importante poder 

pesquisar sobre a Transoceânica, desde a década de 1970, no Peru, quando este país 

                                                
545 Consultar POLLAK, Michel. Op cit. 
546 JORNAL DA RECORD. Jornal da Record faz viagem de ônibus mais longa do mundo. Disponível 
em http://noticias.r7.com/videos/jornal-da-record-faz-a-viagem-de-onibus-mais-longa-do-
mundo/idmedia/4dffe58eb51a4b961b35a22f.html. Acessado em 30 de outubro de 2011. 
547 D’ARAÚJO, Maria Celina & CASTRO, Celso. Op cit. 1997. 
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teria assumido um compromisso com o governo brasileiro de construí-la, até o 

momento em que foi concluída e asfaltada, em 2009. 

Estudar a rodovia peruana é uma possibilidade ainda em aberto, sem 

qualquer elaboração concreta, apenas pensada a partir do anseio de prosseguir nos 

estudos sobre os desdobramentos da Transamazônica. Há ainda um projeto com 

possiblidades concretas de desenvolvimento que seria o Centro de Memória da 

Transamazônica. 

Ao longo da rodovia é constantemente evocado pelas populações locais, em 

encontros e também entre pesquisadores de outras áreas do conhecimento de outros 

estados ou países, a necessidade de se criar um espaço que reúna informações sobre a 

rodovia para que os protagonistas da colonização possam ter um espaço para diálogo. 

Chegou-se a propor a construção de um Museu da Transamazônica entretanto, parece 

mais importante trabalhar na concretização de um centro de memória abrigando um 

museu, com sedes em Marabá, Altamira e Humaitá pois, através de um centro se pode 

reunir toda a documentação disponível e colocá-la em formato digital.  

Esta documentação reunida seria acrescida de entrevistas e coleta de novas 

fontes por equipes de alunos e professores da UFPA e UFAM e também de outros 

pesquisadores. Todo o material coletado poderia ser digitalizado e disponibilizado 

tanto para pesquisadores, como para outras pessoas interessadas em conhecer um 

pouco mais sobre a rodovia. Este centro seria uma espaço permanente de pesquisa 

integrando professores e estudantes universitários com a sociedade em geral.  Em 

algumas oportunidades, através de diálogos com alguns professores de outras 

universidades federais, foi manifestado, inclusive por moradores da região e alunos 

dos campi universitários, o desejo em contribuir para que o centro de memória possa 

vir a ser implementado, com sedes em Altamira, Marabá e Humaitá. 

As possibilidades futuras mencionadas são um elemento de reforço não 

apenas ao estudo desenvolvido nesta tese, mas para enfatizar o quanto ainda há muito 

mais a ser pesquisado e conhecido em relação a estrada que segundo um discurso já 

discutido neste trabalho, na década de 1970, poderia ser vista da lua. O fascínio 

despertado nos seres humanos pelo espaço sideral foi alimentado pelas conquistas 

espaciais da segunda metade do século XX, tendo seu ápice em 1969, com a 
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expedição à lua, enviada pelos Estados Unidos, sob a liderança do astronauta Neil 

Armstrong.  

Este encantamento pelo satélite da Terra e à visão a partir dele de uma 

grande obra terrestre, se tornou uma forma de afirmar a grandiosidade de um 

empreendimento e, com tantas obras supostamente vistas da lua, é no mínimo curioso 

o fato de, esta tese mostrar que a grande rodovia Transamazônica, não consegue ser 

vista atualmente nem mesmo pelos brasileiros quanto mais por algum astronauta. 
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Figura 24. Mendes Júnior abrindo a estrada na floresta548   
 

 
 
  

                                                
548 REVISTA MANCHETE. Edição Especial - Amazônia. Rio de Janeiro, fevereiro de 1973. p.207. 
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Figura 25. Médici e Andreazza inauguram a Transamazônica549 
 

 
  

                                                
549 REVISTA MANCHETE. Ano 20, No. 1043.  Capa – Transamazônica – a grande conquista 
brasileira. Rio de Janeiro, No. 1069, 14 de outubro de 1972. 
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Figura 26. População de Altamira presencia a inauguração550 
 

 
 
 
Figura 27. Vista panorâmica do Xingu a partir do Campus de Altamira/UFPA551 
 

 
  

                                                
550 Idem.p.7. 
551 Fotografia do autor. 
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Figura 28. “Pau do Presidente”552 
 

 
 
  

                                                
552 REVISTA MANCHETE. Op cit, 1972. p.9. 
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Figura 29. Castanheira desafia a estrada553 

 

 
 
 
Figura 30. Lavradores na Transamazônica554 
 

 
 
  

                                                
553 GOMES, Flávio Alcaraz. Op cit. Anexo de imagens. 
554 Idem. 
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Figura 31. Colheita de cana às margens da estrada555 
 

 
 
 
Figura 32. Unidade mista - Centro de Saúde e hospital da FSESP em Altamira556 
 

  

                                                
555 Ibidem 
556 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Op cit. Fotografias anexas. 
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Figura 33. Reservatório de água construído pela FSESP em Brasil Novo 557 
 

 
 
 
Figura 34. Avião de remédios e mantimentos558  
 

 
  

                                                
557 Idem. 
558 RIZUTTI, Alfredo. Anexos de imagens. In: MORAIS, Fernando; GONTIJO, Ricardo & CAMPOS, 
Roberto. Op cit. 
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Figura 35. Telas domésticas anti-mosquitos em Jacareacanga559 
 

 
 
 
Figura 36. Capas da 1ª e da 9ª edições de A Transa-amazônica560 
 

 
  

                                                
559 Idem. 
560 MOTT, Odette de Barros. Op cit. 
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Figura 37. Mapa do “fracasso” na Transamazônica561 
 

 
 
 
 
  

                                                
561 GUERRERO, Luiz Antônio. Atravessamos a estrada que a selva engoliu. São Paulo: Jornal da 
Tarde, 15 de outubro de 1990. 
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