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EDITORIAL 

Aprendemos a (a)creditar a história como uma força majoritária, dos 
grandes itinerários e personalidades (agentes históricos), mas existem os 
caminhos secundários, as vicinais, as margens e trilhas quase ocultas nas 
cartografias tradicionais. Em torno delas, repousam latentes as micro 
histórias, que perfazem o trajeto de “Antônios e Cândidas têm Sonhos 
de Sorte”, longo processo de documentação empreendido pela fotógrafa 
Paula Sampaio. Do esforço em resgatar a visibilidade, geralmente 
negada, de pessoas comuns, trabalhadores e migrantes, resultam e 
projetam-se esquecidas “picadas”, cicatrizes incontornáveis nas rodovias 
Transamazônica e Belém-Brasília.
Por mais de três décadas de “um projeto de vida” ainda em curso, 
continua a emergir daquele vai e vém quase antropológico da fotógrafa, 
não só as imagens registradas a partir das experiências de vida dos 
atuais residentes; mas, sobretudo, suas narrativas orais. As fotografias 
materializando as estratégias cotidianas desses “sonhadores” para se 
manterem nesses espaços e suas vivências no meio ambiente. Já os 
relatos indicando as suas motivações para a migração, suas memórias, 
sensibilidades e a invisibilidade social que norteou a existência desses e 
de tantos outros brasileiros que buscaram na Amazônia um refúgio, uma 
possibilidade de sobrevivência.
Agentes negligenciados do grande projeto de “Integração Nacional”–  
concebido nas décadas de 1950/1970 pelo governo federal, como parte 
do plano de colonização e ocupação da Amazônia –  essas pessoas 
oferecem uma visão particular sobre uma nova etapa do movimento 
de fixação nas áreas cortadas por tais rodovias. Eles chegaram, em sua 
maioria, após o ciclo de implantação desses empreendimentos, período 
em que os programas de desenvolvimento já não incentivavam a vinda 
de migrantes para a Amazônia. 
Ex-moradora da Belém-Brasília – o pai fez parte do contingente 
inaugural de desbravadores da região – o retorno de Paula Sampaio às 
“grandes estradas” guarda o mesmo descompasso dos que vieram depois 
do sonho e da “ferida” aberta. É também parte da sua pequena história 
que reencontra e vê se desdobrar ali.

TERRITÓRIOS 

A rodovia Belém-Brasília teve sua abertura no Governo Juscelino  
Kubitschek, no fim dos anos 1950. Com 2.132km, começa em Brasília 
(DF), corta o Centro-Oeste, atravessando parte do Nordeste até Belém 
(PA), ligando a capital federal até a chamada “Metrópole da Amazônia”.

 
A rodovia Transamazônica, por sua vez, começa no litoral do Nordeste, 
com duas estradas paralelas partindo de Cabedelo (PB) BR-230 e Recife 
(PE) BR-232. Unem-se em Picos (PI) e seguem atravessando os estados 
do Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará, Amazonas e Acre, onde 
tem o seu marco final na localidade de Boqueirão da Esperança (AC), 
fronteira com o Peru. A estrada começou a ser aberta oficialmente em 
1970.

AS PROMESSAS 

De Getúlio Vargas ao governo militar de Emílio Médici, passando por 
Juscelino Kubitschek, foram fartas as promessas de “conquista do Brasil” 
via a exploração da floresta e seu valor simbólico. A “marcha para o 
Oeste” já era um plano de Vargas na década de 1940. Ao implementar o 
processo de industrialização no Brasil, o então presidente promoveu uma 
mudança profunda na sociedade e no perfil da economia, gerando novas 
ideias sobre o conceito de fronteira.
No final dos anos 1950, era a vez de Kubitschek anunciar os avanços das 
obras de construção da rodovia Belém-Brasília. Na esteira da construção 
da nova capital federal, Juscelino defendia ocupar o extenso território 
brasileiro. Segundo ele, um País “manchado de desertos, com uma 
população na sua maior parte colada ao litoral”.
Depois do Golpe Militar de 1964, o projeto nacional desenvolvimentista 
do governo ditatorial encontraria em Médici seu principal expoente da 
ocupação amazônica. Ao lançar, em 1970, o Programa de Integração 
Nacional (PIN), acreditava, entre outras coisas, ser possível resolver dois 
problemas: “[...] do homem sem terras no Nordeste e o da terra sem 
homens na Amazônia”. 
Naquele momento estava sendo lançado um grande chamamento 
público, que levou milhões de brasileiros a investirem em uma nova 
escalada rumo à Amazônia, dessa vez no rastro de outra grande estrada: 
a Transamazônica.
Médici tinha a intenção de que a Rodovia pudesse “ser, afinal, o caminho 
para o encontro da verdadeira vocação econômica [da região] e para 
fazer-se mais próxima e mais aberta ao trabalho dos brasileiros de todas 
as partes[...].”
Entre o discurso oficial e histórico e as trajetórias anônimas, a 
documentação fotográfica de Paula Sampaio vai, organicamente, 
estabelecendo uma terceira margem possível – sem norte ou paradigmas 
pré-concebidos - para todos nós apreendermos um pouco mais sobre 
aquela vastidão.

A floresta vira lago: da documentação dos “sonhos” e das rodovias à submersão das 
hidrelétricas num gesto contra o esquecimento. Vestígios de uma longa estrada, trilhada 
a partir dos dispositivos da memória e do viver. Belém(PA), 2020.
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Francisco da Costa, 73 anos, paraense. Rodovia Belém-Brasília, Quilombo do Abacatal, Ananindeua (PA), 2004. 

Tereza Pereira Pimentel dos Santos e Francisco Alves dos Santos. Rodovia Transamazônica, município de Pacajá (PA), 2004.

“Nasci aqui no Abacatal. Vivia aqui na comunidade, que só agora a gente sabe 
que é quilombola. Naquele tempo ninguém falava disso, a gente vivia isolado aqui 
dentro. Dessa Belém-Brasília eu sei, porque trabalhei nela. Apareceram aqui uns 
homens chamando a gente, e eu fui. Derrubei muita mata, ainda no lombo de 
burro, porque era o único jeito de andar por aqui. Fincava os picos de demarcação. 
Mas eles não davam nada pra gente, nem carteira assinada a gente tinha. Aí eu 
desisti, voltei pra minha rocinha, mesmo, dava mais futuro”. 
Francisco da Costa, 73 anos, paraense, Ananindeua (PA), 2004.

“A minha família é pobre de berço. Estudo não tive não, porque quando a gente 
tava aprendendo, dava a época de apanhar o arroz ia todo mundo pra roça, 

quando voltava já não sabia mais o quê tava fazendo. Pra cá, nósviemos em duas 
carretas, trouxemos gado, tudo... aí cheguemos aqui eu e meu marido, pra tentá 

a vida, até que ele morreu. Fiquei sozinha com sete filhos. Aí eu fui, casei com 
esse outro, o Francisco. Ele que me ajudou a criar meus filhos e sempre assim, 

permanecendo aqui nesse lugar velho”.  

Tereza Pereira Pimentel dos Santos, 57 anos. Natural de Miracema do Norte (TO), Pacujá (PA), 2004. 
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“Naquela época, logo depois da abertura 
da Belém-Brasília, vinha gente de todo 
canto pra cá. Tinha gente que passava 
mais de dois meses pra chegar, vencendo 
os atoleiros. Era difícil, mas todo mundo 
sonhava com muita terra, que lá,da onde 
agente veio, ninguém tinha oportunidade 
de criar uma fazenda grande, era só 
terrinha pequena. E aqui, as terras eram 
muito boas, baratas e o governo ainda 
financiava. Tinha o Pró-Terra que dava 7 
anos de prazo, com 3 anos de carência. Aí 
a gente formava fazenda, negociava gado. 
Só que depois tudo foi ficando caro. Os 
impostos subiram, acabou essa história de 
carência no financiamento.
Em 70, o asfalto já tava passando, e aí 
veio a valorização. Nessa época, muita 
gente começou a falir. Teve muito amigo 
meu que ficou pobre, sem nada, pior 
do que quando chegou aqui. Gente que 
não conseguia pagar os financiamentos e 
acabava tendo que entregar as fazendas 
pros bancos ou vender barato, só pra 
limpar o nome. Quem comprou isso, 
naquela oportunidade, hoje tá rico. Tem 
fazendeiro aí com quatro, cinco fazendas 
na beira da estrada. É a sorte de cada 
um.” 
 
Laudemiro Roque Sampaio, 71 anos, baiano, Davinópolis 
(MA), 2004.

Laudemiro Roque Sampaio, 71 anos, baiano, fotografado na estrada vicinal que leva a seu sítio. Rodovia Belém-Brasília, 
município de Davinópolis (MA), 2004.

”[...]Eu queria muito aprender a ler. 
Sonhava com isso: dominar as palavra. 
Foi difícil. As palavra não entravam na 
minha cabeça, mas eu aprendi. Agora 
quero estudar pra ser veterinário, gosto 
mesmo é de bicho”.   
 
Estácio dos Santos Carvalho, 18 anos, maranhense. 
Davinópolis (MA), 2004.

Estácio Carvalho dos Santos. Davinópolis (MA), Rodovia Belém-Brasília, 2004.

“O nome dela é Carolina, minha mãe. Morreu de morte murrida mesmo. Aqui não tem doutô, levei ela 
três vez no hospital lá de Imperatriz, mas não precisaram o que ela tinha. Deram uns remédio, mas ela foi 
afinando, secando... É assim, às vez, agente não sabe porque nasce, nem do que morre”.  

Domingas Silva de Araújo, 39 anos, maranhense, São Miguel do Tocantins (TO), 2004.

Domingas Silva de Araújo no velório de sua mãe Carolina. Rodovia Belém-Brasília, município de Terra Alta (TO), 2004.
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“Quando eu vim da Bahia eu era pequeno ainda, e ai nós viemo, a 
minha mãe, o meu tio, tudo junto e fiquemo em São Paulo uns quatro 
anos, depois nós achemo uma empreita no Paraná, que ainda era 
sertão naquele tempo. Foi em 1949. Nós fomos pro Paraná e peguemos 
empreita de café lá pra tocar, mas veio uma geada e queimou todo o 
café, nós não tiremo lucro nenhum. Aí nós combinemo com o patrão e 
ele pagou um pouco do trabalho nosso. Aí nós saímo, e fomo pra uma 
cidadezinha pequena que tinha perto, começemo tocar uma frutaria, o 
meu cunhado tocou um bar, bilharito, e dispois nós resolvemos a sair de 
lá, porque a coisa tava muito ruim. A gente soube dessa notícia aqui do 
Pará, que veio um conhecido nosso, passou aqui, foi lá e falou pra nós 
que tinha um lugar  aqui muito bom, as terras boa e era muita, muita 
mata, mas que dava de sobreviver aqui melhor. Aí nós viemo prá cá. 
Chegamo aqui e eu comprei um lote num travessão e a família foi tudo 
pra lá trabalhar. Mas não tinha escola e os meninos era muito animado 
pra estudar.
Eu aresolvi a vir pra cidade... Ainda fiquei sete anos no lote tentando 
segurar pra não vender. Pensei: qualquer dia a gente precisa da terra. 
Mas fui ficando sozinho lá, toda a família longe. Agora eu tô no 
mercado municipal com uma barraquinha, tentando tirar o pão de 
cada dia”. 
  José e Conceição Xavier, baianos. Medicilândia (PA), 2004.

José e Conceição Xavier, baianos. Rodovia Transamazônica, Medicilândia (PA), 2004.

“Transa o quê minha filha? Como 
é? Essas ruas, essas estradas, essa 
Transamazônica... Sei não, não 

sei mesmo não.
- A senhora vê ela aí na frente, ela 

passa bem aqui na frente (PS).
“Passa, mas eu não sei se é ou se 
não é. Não vou especular, saber 
pra onde vai, pra onde não vai, 

só vivo no mundo trabalhando, aí 
não tenho tempo”.    

 
Maria do Socorro do Nascimento, 48 anos, 

natural de Conceição do Canindé.  
Picos (PI), 2009.

Maria do Socorro do Nascimento, fotografada em frente à sua residência na Rodovia Transamazônica, Picos (PI), 2004.

“Ela tava triste porque queria tirar 
bastante foto, sabe... eles compraram 
filme, trouxeram a máquina , tiraram uma 
foto e não prestou mais de jeito nenhum, 
apagou.A máquina deu prego, por isso 
que ela tava muito triste, porque o sonho 
dela era tirar um monte de foto vestida de 
noiva. Aí quando você apareceu ela ficou 
tão feliz, porque vai ter as fotos”.   
 
Dona Deuzarina Alves de Araújo, 38 anos, piauiense, mãe de 
Charliene, na foto, no dia de seu casamento com Ronaldo da 
Paz. Altamira (PA), 2004.

Charliene e Ronaldo da Paz no dia de seu casamento. Rodovia Transamazônica, Altamira (PA) 2004.
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“Eu desde que me entendo por gente foi ajudando meu pai na agricultura. 
Plantava milho, feijão, batata, tabaco, tudo que há. Conheci o Severino lá 
no seringal Bom Jesus, aí casei e continuei na mesma profissão. Eu gosto 
da agricultura, gosto de planta, de flor... E a produção de filho foi grande 
também (risos). Foram treze. Mas foi tanta doença com esses meninos, 
foram 7 anos lutando e eles morrendo. De todos só sobraram quatro. Foi 
muito sofrimento. Acho que foi uma epidemia de hepatite, depois malária. 
 (Dona Cleonice chora por alguns minutos).  Agora eu acho que a minha 
batalha eu já venci. De resto, tenho os quatro filhos”. 
 
  Cleonice da Silva Sobrinho, 55 anos, natural do Amazonas. Rodovia Transamazônica. 
Lábrea (AM), 2009.

Rodovia Belém-Brasília, município de Terra Alta (TO), 1998.

 “Lá no Nordeste tava já há dois anos sem chover. Foi quando apareceu um homem oferecendo pra trazer a gente pra Amazônia. Foi 
em 1980. De lá viemos de caminhão pau-de-arara, pela Transamazônica, de Campina Grande pra cá foi uma travessia. Lembro de 
tudo: do rio Xingu que a gente atravessava de balsa, Jacareacanga, até varar em Humaitá e de lá pra cá, Lábrea. Aí, o homem que 
trouxe a gente veio distribuindo todo mundo pelos seringais. Trabalhamo muito. Passava era ano pra receber desses patrões o que a 

gente trabalhava. Eles davam a casa, quer dizer: um papiri(casa de palha e assoalho de açaí). Mas com tudo.Era bom porque a gente 
plantava de tudo: cana, jerimum, melancia, cacau...Tinha tudo. Além da caça, que mesmo quando faltava munição, a gente pegava 

o bicho no laço.E assim foi... O meu patrão durante muito tempo foi a farinha, fiquei até meio cego, da quentura, da fumaça da torra 
da farinha. Agora, tenho um terreno que foi doação do INCRA, já tem 24 anos e tô esperando esse título. Dizem que um dia vão 

distribuir, tô com fé que sai. Lá, nesse sítio, fiz foi muito plantio, tem até um bananal, uma fartura brava. Porque quando eu era menino, 
a gente sofria muito com a falta d’água. E quando vim pra cá meu sonho era a água e a banana, que diziam, tinha muita. É isso...Meu 
pai já tinha vindo pra Cruzeiro do Sul, no Acre, na seca de 1950, mas foi de navio... Eu digo, tenho vontade de botar uma notícia na 

Rádio Nacional pra achar meus parentes”.   
 

José Plácido de Lima, 75 anos, natural do Rio Grande do Norte. Rodovia Transamazônica, Lábrea (AM). 2009.

Rodovia Transamazônica, município de Cabedelo (PB), 2010.

Rodovia Transamazônica, município de Brasil Novo, 2004.

“Lembro do doutor Bernardo Sayão...Viajou um dia de sábado, lá pra 
Belém-Brasília. Ele era engenheiro dela. Ah,sim! Ele morreu. Uma árvore 
caiu em cima dele. Contam: eu não vi a árvore cair não”.  

Maria Arlita Barbosa, 73 anos, sergipana. Rodovia Belém-Brasília, Candangolândia (DF), 2004.
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“Antes, aqui a maioria das casas eram de taipa e folhas, as ruas de areia 
e barro. Poucas pessoas, com mais condições tinham casas de tijolo, 
televisão. Naquele tempo minha vida se resumia a uma casinha quase em 
frente ao mar. Muitas vezes passávamos fome e vivíamos de pesca. Aos 15 
anos, descobri que meu amor seria do mesmo sexo. Amo ser gay, o que me 
aborrece e desestimula são os preconceitos, o racismo, a falta de condições 
financeiras. Agora, Cabedelo está muito diferente. Celebridades nos 
visitam, novelas são gravadas aqui, cantores famosos... E também o mar 
esta avançando, dizem que um dia a maré vai destruir as casas mais perto 
do mar... espero que não.”  

Vandinha do Nascimento, 32 anos, paraibana. Rodovia Transamazônica, Cabedelo (PB),2009.  

Rodovia Belém-Brasília, Município de Açailândia (MA), 1998.

“Eu trabalhei na Transamazônica, fiz cerca de 17 km, uma parte em 
Rodrigues Alves e de Mâncio Lima, aí voltei e fui terminar o trabalho lá 
da divisa do Peru com o Brasil. Fiz mais 3 km lá. Então, a gente pensava 
que vai melhorar, mas aí a mata isolou a estrada, a Transamazônica foi 
enrolada e nós estamo com 27 anos esperando essa estrada. Nós tamo 
isolado aqui, se não for do rio que a água que Deus dá, nós não temos 
condição de trabalhar, tem o que vender, mas não tem onde venda, né? 
E o causo é esse, vai cada vez ficando mais difícil. Então, eu gostaria que 
alguém desse uma sorte pra nós aqui, porque a gente precisa viver.”  
 
Adauto Ribeiro da Silva, 59 anos, acreano. Rodovia Transamazônica. Rodrigues Alves (AC), 2009.

“É, as origens da minha família foram as secas, 
em 1800 no Canindé. Antes, aquelas terras eram 
dos meus antepassados, dos Carneiros, aí o quê 
aconteceu? Houve uma grande seca, correram 
pro Piauí, aí de lá foram enfrentando outras secas 
também. Foi aí que o meu pai, falecido João Pezinho, 
descobriu o Pará. Chegou em Altamira em 1952. 
Primeiramente, ele foi trabalhar no garimpo, 
conseguiu uma porção de ouro, retornou ao Piauí, 
e trouxe a família. Vieram de barco, passando por 
Belém, até porto de Vitória, pegado à Altamira onde 
encontraram um fazendeiro, o finado Luis, que até 
morreu assassinado coitado! E ele deu abrigo ao meu 
pai e a família toda.
E lá ficaram progredindo, fazendo estrada na época, 
que não tinha aí, o Bulamarque foi prefeito, o meu 
pai foi pra cidade, depois foi vereador, vice-prefeito, 
presidente de cooperativa. Nessa época o sonho 
era fazer uma estrada de Altamira a Santarém, 
porque não tinha como sair de lá, só de avião, e era 
a Pan Air. Então, o Emanuel Meira Melo, que era 
interventor em Santarém entrou em contato com 
o pessoal de Altamira e eles decidiram fazer uma 
estrada no braço. Eles conseguiram fazer 180 km de 
picada, e foi justamente quando chegou a época de 
70, começou a se falar sobre Transamazônica. Ah! a 
Transamazônica... Mas ninguém tinha noção do que 
era isso, aí falam: eh! É uma estrada que vai passar 
por São Félix do Xingu e tal, uma distância monstra, 
né? Oito dias de viagem.
Só sei que se organizaram e levaram aquelas 
terras roxas de Altamira pra Belém e São Paulo, 
pra fazer análise do solo, que com isso eles foram, 
induzindo as autoridades federais. O resultado foi 
que mudaram o itinerário da Transamazônica, de 
São Félix, pra Altamira, em função das terras roxas. 
Foi quando se deu a colonização na região. Depois 
da estrada veio o quê? Veio a Mendes Júnior, que era 
do Galvão, aí foi um celeiro total, daí pra cá veio o 
desenvolvimento da região, mas até agora não existe 
a estrada do jeito certo. É só atoleiro e buraco Acho 
que é por aí o enredo da coisa. E eu, acabei aqui, no 
planalto central”.   
 
José de Fátima, 49 anos, paraense de Altamira (PA). Rodovia 
Belém-Brasília. Brasília (DF), 2004.

Rodovia Belém-Brasília, Município de Açailândia (MA), 1998.
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 “A fotografia é importante porque é uma lembrança...
Mesmo que a gente se acabe, fica aí, ‘funcionando’, 
e todo mundo vê”.  

Dona Maria da Glória Cruz de Lima, 72 anos, Transamazônica, Rio Azul (AC), 2004.


