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Resumo O trabalho intitulado "População e Migrações" mostra como se reproduz 

essa população sob o capital nas fronteiras agrícolas, dando ênfase à 

população predominante dos campos do centro-sul, deslocada para a 

Amazônia de forma espontânea, induzida ou organizada, tendo como 

pano de fundo o processo de acumulação do capital. Abrangendo o 

processo histórico de ocupação, da Amazônia, como parte do processo de 

expansão econômica do país, o trabalho de investigação se detém no 

estudo da reprodução da população rural assentada nos projetos de 

colonização de Rondônia, às margens da BR-364. A concentração dos 

capitais na agricultura criou um excedente estrutural de mão-de-obra no 

campo, responsável pela super-urbanização, permitindo uma situação 

insustentável tanto na cidade como no campo. O Estado organiza formas 

de intervenção para atenuar o problema, a exemplo dos PDRI's - 

programas de desenvolvimento rural integrado, tipo polonordeste, cujos 

resultados não diminuem a gravidade dos conflitos sociais. A população 

total de trabalhadores rurais chamados de baixa renda, nesta época, 

alcança a marca de 42 milhões de pessoas, um pouco menos que a 

metade da população brasileira, que, sob pressão das estruturas 

fundiárias, formam as grandes correntes migratórias para forçar a 

"abertura" das fronteiras agrícolas da Amazônia. A Transamazônica passa 

a ser encarada como uma tentativa de colonização com vista a absorção 

dos excedentes populacionais rurais e principalmente das populações 

nordestinas, assoladas pela seca de 1970. A colonização fracassou. Novos 

projetos passam a ser adotados, embora com a mesma tônica de 

acumulação de capital no país, controlado pelo poder das multinacionais. 

O Estado amplia a sua intervenção criando novos projetos para disciplinar 

a ocupação espacial às margens da estrada: BR-364. 
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