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Aula 1:
Dos Projetos de Colonização aos 
Projetos ambientalmente 
diferenciados – o
reconhecimento da diversidade de 
modos de vida.



• 1964 – Lei nº Lei nº 4.504 (Estatuto da Terra);

• 1970 - Decreto-Lei nº 1.106/70 (cria o Programa de 
Integração Nacional  PIN);

• Decreto  Lei nº1.110/70 (cria o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária).

Antecedentes



 1964 – Lei nº Lei nº 4.504 (Estatuto da Terra);

 Consagrou o princípio da função social da propriedade rural
e melhorou a Constituição de 1946, especialmente na parte
referente às desapropriações para efeito de reforma agrária.
Constituiu-se na primeira proposta articulada de reforma
agrária, feita por um governo, na história do Brasil.

Antecedentes



 1970 - Decreto-Lei nº 1.106/70 (cria o Programa de 
Integração Nacional  PIN);

 Com o propósito de ocupar uma parte da Amazônia, ao
longo da rodovia Transamazônica, o PIN era baseado em
projetos de colonização em torno de agrovilas e, segundo a
versão da época, buscava integrar "os homens sem terra do
Nordeste com as terras sem homens da Amazônia."

Antecedentes



 Decreto  Lei nº1.110/70 (cria o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária).

 instituído em 9 de julho de 1970, com a missão de
regularizar a situação fundiária do país e incorporar
milhares de pessoas ao sistema produtivo (Prancutti, 2006).

 Uma resposta dos militares ao conflito no campo e;

 Para se intentar a ocupação de territórios afim de
assegurar a defesa interna e as fronteiras nacionais.

Antecedentes



• A noção de vazio demográfico não se restringe à 
suposta falta de gente, mas envolve a negação do 
homem local e de sua cultura. (ARAGÓN, 2013);

• Fez parte do arcabouço conceitual dos planejadores de 
então, negando o complexo de interações do homem 
com seu meio, dando as terras como desabitadas e 
impondo noções de código legal às formas de 
ocupação existentes. (ESTERCI; SCHWECKARDT, 2010).

Homens sem Terra para Terra sem
homens: o ideário do vazio demográfico



“Da minha sala de trabalho no INCRA, podia-se ver os
migrantes descendo dos ônibus, completamente
enlameados, gente de pele clara, cabelos louros e olhos
azuis, passando pertinho de mim. Olhar desconfiado,
ouvidos obedientes, gestos tímidos de quem chega ao
gueto após longos dias de viagem” (Nascimento, 2015
apud INCRA, 2015 p. 47).

A chegada do estranho



A chegada do estranho



 No campo, a violência grassava contra os mais fracos e
humildes – seringueiros, pequenos posseiros e índios;

 Nas cidades, multiplicavam-se as invasões;

 A população local era obrigada a deixar para trás tudo o
que construiu em suas posses ao fugir e;

 Passavam a morar sem um mínimo de dignidade em
locais insalubres e sem infraestrutura. (NASCIMENTO,
2015 apud INCRA, 2015).

As contradições e conflitos no interior da 
Amazônia



As contradições e conflitos no interior da 
Amazônia



Resultados  (1964 -1984) 



I Plano Nacional de Reforma Agrária 

 Lançado 21 anos após o Estatuto da Terra;

 Representou mudança de paradigma na questão
agrária, garantindo políticas e direitos não apenas aos
grandes agroexportadores;

 Marcou o encerramento da fase de integração nacional,
mas mesmo assim a visão colonizadora ainda produz
contrassensos no mundo florestal da região centro-
norte do país



Metas e Resultados do I Plano Nacional de 
Reforma Agrária 

Foram assentadas no período apenas 90.000 famílias



Os movimentos do campo e o II Plano 
Nacional de Reforma Agrária - 2003 

 A identificação do movimento social com o governo
popular facilitou o entendimento dos segmentos
camponeses com os formuladores de políticas públicas
(INCRA, 2015;



Metas do II PNRA
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Metas do II PNRA



Metas do II PNRA



Mudanças a partir do II PNRA

 Ao contrário do anterior, o II PNRA passou a considerar
a diversidade social existente no meio rural, garantindo
o direito das comunidades tradicionais e das
populações ribeirinhas, e a necessidade de assegurar o
desenvolvimento sustentável, recebendo destaque a
questão ambiental (SOARES, 2017).
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Recomendação 

 Para compreender como o contexto do período da colonização e da
integração nacional forjaram o presente de hoje. O latifúndio se pauta
no desmatamento ilegal, garimpagem ilegal, fomentando os conflitos
de terra e o trabalho escravo no interior da Amazônia:

 Documentário: Nas Terras do Bem virá, produzido em 2007 com a
direção de Alexandre Rampazzo

 Disponível em: https://youtu.be/VibNE-8dN7o

 Documentário: Amazônia, heranças de uma utopia.

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gqBc67ToAJg

https://youtu.be/VibNE-8dN7o


Obrigada!

sousaclaudiane@yahoo.com.br


