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ACUMULAÇÃO CAPITALISTA E O MEGAEMPREENDIMENTO NO 

AÇU/RJ: UMA ANÁLISE PRELIMINAR. 

 

CAPITALIST ACCUMULATION AND AÇU/RJ – BR. MEGA PROJECT: A 

PRELIMINARY ANALYSIS. 

Ana Costa
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Pretende-se, com este trabalho, apresentar as violações aos direitos humanos sofridos 

pelos camponeses e pescadores do Distrito do Açu, em São João da Barra, município 

localizado ao Norte do Estado do Rio de Janeiro/Brasil, em função dos impactos que os 

atingem pela desapropriação de 7.200 hectares de terras realizada a partir do Decreto Nº 

41.585 de 05/12/2008 do Governador desse Estado, para implantação do Complexo Industrial 

e Portuário do Açu. Assim, buscar-se-á compreender e relacionar os processos de acumulação 

capitalista, particularmente, no processo caracterizado por Marx de acumulação primitiva ou 

originária, com as questões identificadas no universo empírico da pesquisa no Açu. 

 

Palavras chave: Acumulação capitalista; megaempreendimento; violação. 

 

Capitalist accumulation and Açu/RJ – Br. mega project: a preliminary analysis. 

 

This paper intends to present the human rights violations suffered by Açu District 

peasants and fishermen in São João da Barra, a county located in northern Rio de Janeiro 

State/Brazil, due to the impacts caused by expropriation - carried out by the State Governor 

through Decree No. 41585 of 05/12/2008 - of 7,200 hectares of their land, in order to install 

the Açu Industrial and Port Complex.  In this way we seek to understand as well as to relate 

similarities to capitalist accumulation processes, particularly referred to the stage 

characterized by Marx as originating or primitive accumulation, with the issues identified in 

the research empirical universe. 
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-Introdução: 

A área destinada à construção desse Complexo Portuário é formada por planícies 

costeiras flúvio-marinhas e domínios litorâneos de dunas, cordões arenosos e restingas, com 

156.995 hectares, de um total de 455.044 km². Compõe ainda este domínio, associadas a 

faixas de praia, um conjunto de comunidades rurais, composta de: agricultores familiares 

(proprietários e posseiros), pescadores artesanais e pequenos comerciantes dos produtos ali 

cultivados, principalmente: alimentos, pescados e produtos artesanais (Rima/AGB, 2011). 

A maior obra portuária das Américas (AGB, 2011), incluindo a construção do maior 

mineroduto já visto em toda a história do setor mineral, com 525 km de extensão, integrando 

a mina e as unidades de beneficiamento de minério, em MG, ao condomínio industrial misto 

do Superporto do Açu, no Rio de Janeiro, provocou impactos diretos em 32 municípios de 

Conceição de Mato Dentro em Minas Gerais até São João da Barra da Barra/Açu no Rio de 

Janeiro. 

Portanto, ao apresentar e relacionar alguns aspectos do processo de implantação do 

Projeto Minas-Rio, comandado pela Anglo American e inicialmente pelo Grupo EBX, e de 

forma mais específica, os processos relacionados às violações sofridas pelos camponeses e 

pescadores do Açu, buscaremos mostrar a relação constituinte do Estado com o capital 

financeiro no processo de acumulação de capital. Este que cria e recria as condições materiais 

para que este projeto, que é o maior projeto de mineração e o maior mineroduto do mundo, 

acoplado à estrutura portuária e logística, desde Minas Gerais até o Rio de Janeiro se 

viabilize, utiliza-se também de recursos de fundo público. 

-Estado, processo de acumulação capitalista, megaempreendimentos e a violação de 

Direitos Humanos. 

Partindo do pressuposto de Mandel (1982) de que o Estado é produto da divisão social 

do trabalho e que, portanto, surge da autonomia crescente de certas atividades 

superestruturais, mediando a produção material, cujo papel era sustentar uma estrutura de 

classe e relações de produção, tentaremos trazer e relacionar alguns aspectos do processo de 

implantação do Projeto Minas-Rio, que é comandado pela Anglo American e pelo Grupo 

EBX.  
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Este projeto, que tem no Super Porto do Açu um dos seus maiores investimentos, pode 

ser analisado como um empreendimento característico do modo como opera e funciona o 

sistema capitalista na contemporaneidade. Uma de suas características que pode ser avaliada 

está relacionada à autonomização do valor, no que diz respeito ao seu conteúdo material, o 

valor de uso. Essa é uma contradição que se acirra e, ao mesmo tempo, torna-se cada vez mais 

complexa com o desenvolvimento do capitalismo. 

Marx (2008) afirma, quando analisa a Lei geral, que à medida que se desenvolve a 

produção e acumulação capitalista, na mesma medida desenvolvem-se concorrência e crédito, 

as duas mais poderosas alavancas da centralização. O crédito
2
 tem a função de transformar a 

crise naquilo que parecia abstrato em realidade necessária e capital fictício, que é a etapa mais 

complexa do capital dinheiro, em financeirização do capital. Ele é um facilitador da produção.  

Segundo Chesnais (2001),  

É sobre os grupos industriais que repousa a atividade de valorização 

do capital na indústria, os serviços, o setor energético e a grande 

agricultura, da qual depende tanto a existência material das sociedades 

nas quais camponeses e artesãos foram quase que totalmente 

destruídos, quanto à extração da mais-valia destinada a passar para as 

mãos dos capitais financeiros.” (p. 20) 

Neste cenário, a dívida pública, que representa o direito de apropriação de receitas 

tributárias futuras, exerce uma função fundamental nesses processos de acumulação máxima 

de capital, ao mesmo tempo em que a ausência de relação material com a produção de valor é 

incrementada e as condições para os efeitos da crise são criadas. O que fica evidenciado neste 

trecho de O Capital, no qual Marx aponta que: 

As crises do mercado mundial têm de ser concebidas como a 

convergência real e o ajuste à força de todas as contradições da 

economia burguesa. Os diversos fatores que convergem nessas crises 

têm, portanto de ser destacados e descritos em toda esfera da 

economia burguesa, e, quanto mais nesta nos aprofundarmos, têm de 

serem detectadas novas características desse conflito, e ainda é mister 

demonstrar que as formas mais abstratas dele são interativas e se 

contêm nas mais concretas. (Marx, 1980, vol. 2, p. 945). 

Deste modo, é necessário compreender que os processos de acumulação capitalista, 

desde o seu processo caracterizado por Marx como acumulação primitiva ou originária, 

                                                        
2
“O credito é uma das formas mais corriqueiras da formação de capital fictício”. (Fontes, 2010, pag. 37) 
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convivem com as formas sofisticadas e mais avançadas da atualidade, não sendo estas 

excludentes, mas que dialogam entre si e com os demais sujeitos envolvidos no processo. 

O Estado burguês tem se caracterizado como o grande agente financiador dos 

megaempreendimentos se tornando, portanto, fundamental no processo de ampliação e 

acumulação do capital ou plagiando Marx no Manifesto Comunista, esse Estado moderno tem 

contribuído sobremaneira na administração nos negócios da classe burguesa.  

Harvey (2005), em seu livro A Produção Capitalista do Espaço, chama a atenção para 

uma questão fundamental no debate sobre a teoria marxista do Estado. Questão esta que se 

encontra presente no percurso do estudo, que está sendo realizado em torno dos conflitos 

resultantes da desapropriação e consequente expulsão dos camponeses e demais moradores 

atingidos pelo Projeto Minas-Rio, confirmando que o Estado capitalista não pode ser outra 

coisa que “instrumento de dominação de classe, pois se organiza para sustentar a relação 

básica entre capital e trabalho. Se fosse diferente, o capitalismo não se sustentaria por muito 

tempo.” (p. 82). 

Uma das premissas que sustenta essa função do Estado é de que, quanto maior for a 

exploração da força de trabalho, maior será o mais valor, a acumulação e, consequentemente, 

a geração e apropriação da riqueza. Faz-se necessário refletir sobre este cenário atual em que, 

a expropriação da terra e sua reconcentração, operada em alguns países, como o Brasil, que 

não só desapropria, mas também garante através de financiamentos de fundos públicos e dos 

bancos oficiais como o BNDES, a Caixa Econômica, dentre outros, a implementação desses 

megaempreendimentos.  

Para Mandel (1982), essa é a primeira das principais funções do Estado, a de criar as 

condições gerais de produção que não podem ser asseguradas pelas atividades privadas dos 

membros da classe dominante.  

A concorrência entre os países, estados e regiões, bem como as vantagens oferecidas, 

como isenções fiscais, subsídios, rebaixamento de salários - ou como no caso em tela, a 

transformação do 5º Distrito no Açu, de área rural para área industrial, realizado pelo poder 

executivo e aprovado pelo poder legislativo de São João da Barra
3
, criaram as condições 

                                                        
3
 Projeto de Lei nº 39/2008. Dispõe sobre o ordenamento distrital do Município de São João da Barra, bem como 

sobre seu macrozoneamento no que tange as áreas de especial interesse. Como afirmam os atingidos do Açu, esta 
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necessárias para que o governo estadual desapropriasse 7.200 hectares, por meio de vários 

Decretos estaduais
4
- que colaboraram para a escolha e permanência desses grupos 

empresariais.  

As desapropriações constituem sem dúvida o impacto social mais profundo, pois 

implicaram em deslocamentos compulsórios, fragmentação da vida comunitária e das relações 

afetivas com o ambiente nos quais as famílias trabalhavam e reproduziam suas vidas. O 

destino endereçado, dos agora desapropriados, convencionou-se chamar de “Vila da Terra”, 

um reassentamento construído para receber as famílias atingidas pelos atos desapropriatórios. 

(COSTA e BARCELOS, 2014). 

No entanto, só foram construídas apenas trinta e seis casas, sendo que três, apesar das 

construções semelhantes, não são destinadas à moradia, mas para funções administrativas. 

Com uma área padronizada no entorno, com lotes medindo somente dois hectares de 

comprimento por dois hectares de largura. No acordo feito com as famílias no processo de 

reassentamento, a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – 

Codin e a LLX comprometeram-se em dar toda a infraestrutura para produção agrícola – fato 

que não ocorreu ainda.  

Os reassentados foram orientados a não iniciar a produção, em especial a de culturas 

permanentes, como árvores frutíferas, em função da empresa ainda não ter a propriedade 

dessa área. Essas terras pertenciam ao grupo OTHON/Usina Barcelos e se encontram em 

litígio na justiça em função de contestação dos antigos donos. Vieira e Prado (2014) em 

pesquisa realizada com esses reassentados revelam que “emergem conflitos relacionados à 

adaptação, à distância de parentes e antigos vizinhos, à carência de serviços básicos e à 

ruptura do exercício de atividades historicamente construídas” (p. 72). 

Considerando-se a hipótese de que todas as famílias aceitassem serem reassentadas, 

primeiramente não haveria casas e terras nas redondezas para todas; e em segundo lugar, elas 

poderiam ser novamente expulsas a qualquer momento. No entanto, é preciso considerar 

também que estamos falando de agricultores que têm uma relação histórica e afetiva com 

                                                                                                                                                                             
lei foi aprovada “na calada da noite, no dia 31 de dezembro de 2008, quando as atenções estavam voltadas para a 

comemoração do Ano Bom”. 

 
4
 As desapropriações estão sendo realizadas pela Codin, com base nos Decretos estaduais Nº 41.584 e 41.585 de 

/05/12/2008, Decretos Nº 41.195 e 41.196 de 19/06/2009 e Decreto Nº 41.998 de 19/08/2009. 
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aquele pedaço de terra, que vêm há anos cultivando e que em nenhum momento colocaram 

suas terras à venda. Então, mesmo se a Vila da Terra tivesse todas as condições de que eles 

precisam para continuarem a manter seu modo de vida, que é plantar, colher e viver do fruto 

do seu trabalho haveria resistência em função dos valores culturais, afetivos, dentre outros. 

Estes fatos não são exclusivos desse Estado, mas vêm ocorrendo nas diversas regiões 

brasileiras e em vários países com a chamada mundialização do capital, possibilitando a este 

mesmo grande capital, restabelecer a rentabilidade dos seus investimentos, num quadro, em 

que a concorrência entre as regiões, bem como as vantagens oferecidas, contribuem para a 

escolha e permanência desses grupos empresariais, superpondo-se quaisquer limites, sejam 

eles geográficos, culturais ou econômicos determinados pelos países em seus diferentes e 

complexos territórios.  

Para Mandel, 

Os monopólios propriamente ditos dispõem de um poder financeiro e 

econômico tão grande que podem intervir diretamente por direito na 

formulação e constituição das decisões políticas a nível do Estado e do 

governo. Nos casos concretos, sempre é necessário verificar como 

essas várias formas de influências privada que o capital exerce sobre o 

Estado se ligam, se cruzam e se chocam (...). Essa “reprivatização” 

não oficial, por assim dizer, da articulação dos interesses de classe da 

burguesia é uma contrapartida da concentração e centralização 

crescentes do capital. (idem, p. 344). 

E é nesse contexto de concentração de riquezas e mundialização do capital em que o 

aprofundamento das desigualdades sociais adquire contornos cada vez mais perversos, é que 

se observa junto aos atingidos
5
 por esse megaempreendimento, uma crescente mobilização e 

resistência
6
, por meio da sua organização e de articulações com movimentos sociais da cidade 

e do campo, pesquisadores de universidades e ONGs, identificadas com a luta pela terra e por 

direitos humanos, com a finalidade de denunciar e ampliar o âmbito de visibilidade às 

violações aos mais elementares direitos por eles sofridas.  

Com a justificativa de gerar riqueza, a mineração tem devastado o meio ambiente e 

impactado a vida de muitas trabalhadoras e trabalhadores atingidos em diferentes municípios 

                                                        
5 Estabelecer que determinado grupo social, família ou indivíduo é, ou foi, atingido por determinado 

empreendimento significa reconhecer como legítimo – e, em alguns casos, como legal – seu direito a algum tipo 

de ressarcimento ou indenização, reabilitação ou reparação não pecuniária. (VAINER, s.d. pag..2) 

 
6
 Sobre os processos de resistência e articulação do grupo de apoio aos atingidos, conferir: COSTA, A., 

BARCELOS, e. GENEROSO, P. 2014). 
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e estados, por onde se exploram os minérios e se estendem os projetos de transposição de 

águas para exportação de minérios, através dos minerodutos. Se somarmos todas as cidades 

atingidas em nome dos interesses dessas grandes empresas, sejam elas nacionais ou 

internacionais, constataremos que a atividade minerária tem impactado milhares de pessoas 

em dezenas e mais dezenas de municípios em vários estados brasileiros e de demais países, 

como em Moatze/Moçambique
7
, em que cerca de 30 mil pessoas são atingidas severamente 

pela poluição do carvão mineral. 

Neste quadro, alguns elementos comuns ao processo de acumulação primitiva, 

estudado por Marx nos séculos XIV e XV na Inglaterra, podem ser identificados na atual fase 

da mundialização da economia e, particularmente no universo empírico dessa pesquisa como: 

a expropriação das terras dos pequenos camponeses e pescadores e das terras comuns; a 

separação dos pequenos produtores e pescadores dos seus meios de produção; a concentração 

do capital fundiário objetivando a garantia de financiamentos públicos e privados; a violência 

no processo de expulsão dos camponeses de suas terras e moradias; a concepção e execução, 

no caso do Complexo Portuário, que se fundamentam no autoritarismo; a saída forçada 

realizada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da desapropriação das terras, 

fundamentada institucionalmente no interesse público, sem possibilidade de contestação pelos 

atingidos.  

A expulsão dos camponeses de suas terras pelo poder do grande capital e sua milícia 

privada, associada às forças policiais estatais, inicialmente eram apoiadas por setores da mídia 

que associada ao grande capital, defendiam que resistir ao Projeto Minas Rio e principalmente 

ao Porto do Açu era ser contra o progresso.  

Desse modo, é importante compreender que os processos de acumulação capitalista, 

desde o seu processo, caracterizado por Marx de acumulação primitiva ou originária, 

convivem com as formas sofisticadas e mais avançadas da atualidade. 

E esse empreendimento da forma em que foi concebido, sem participação da 

comunidade local e da forma que está sendo implementado, em decorrência do Decreto 

Estadual, pode ser classificado como uma violação grave dos direitos fundamentais daqueles 

pequenos agricultores, pescadores e suas famílias, pois estes vivem hoje uma espécie de 

                                                        
7 https://adecru.wordpress.com/2015/02/04/poluicao-do-porto-seco-de-carvao-da-jindal-atinge-30-mil-pessoas-em-

mocambique/#more-297 
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“Estado de Exceção”, uma vez que a concepção e execução do Projeto Minas Rio e, 

particularmente do Complexo Portuário, tem se baseado no autoritarismo de suas ações.  

A segunda das principais funções do Estado, segundo Mandel, é “reprimir qualquer 

ameaça das classes dominadas ou de frações particulares das classes dominantes ao modo de 

produção corrente através do exército, da polícia, do sistema judiciário e penitenciário.” 

(p.333, 1982). Fato presente, através do aparato policial, que tem sido a face do Estado com 

maior visibilidade no 5º Distrito/Açu, em São João da Barra – RJ, principalmente, no 

momento de expulsão e remoção desses agricultores de suas terras, da demolição de suas 

casas e destruição de seus pomares e demais plantações.  

Observa-se, portanto, que alguns instrumentos e processos repressivos e coercitivos 

utilizados pelas instituições, representantes do Estado na contemporaneidade, se assemelham 

em determinadas ações, àquelas praticadas no período histórico, estudado por Marx, na 

Inglaterra, no momento de expropriação das terras dos camponeses, visando à criação de uma 

força de trabalho livre, para a produção de matérias primas, para alavancar o processo de 

industrialização. 

Quando Marx inicia seus estudos sobre as questões referentes à forma como o capital 

se acumula, ele faz uma crítica aos economistas burgueses, afirmando que a incapacidade 

desse segmento em perceber a forma como a acumulação se apresentava nesta etapa do 

desenvolvimento capitalista, ou ainda, por questões em que o interesse no entesouramento, 

ganha maior relevo, este “fecha os olhos ao fato de que até hoje o fundo de trabalho aparece 

apenas excepcionalmente sobre o globo terrestre na forma de capital.” 

Constata-se assim, que as condições de vida destas famílias estão sendo violentamente 

transformadas. O processo de expropriação das terras dos pequenos agricultores rurais de seus 

meios de produção, tende a convertê-los em potenciais trabalhadores assalariados, 

precarizados
8
 e temporários.  

                                                        
8
 De acordo com reportagem do Jornal O Tempo, entre novembro de 2013 e abril de 2014, a Polícia Federal, Ministério 

Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Trabalho (MPT), regataram 357 trabalhadores em situação de trabalho 

análogo à escravo que vinham sendo explorados em obras da Anglo American em Conceição de Mato Dentro/MG. Dentre 

estes foram encontrados em torno de 100 haitianos. Disponível em: 

>http://reporterbrasil.org.br/2014/05/fiscalizacao-volta-a-flagrar-escravidao-em-megaobra-da-anglo-american/ . Acesso em 

24/03/2015. 
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Tal processo é como um monstro que ronda e desestabiliza a vida pacata e de trabalho 

que eles sempre tiveram. Isso tem levado esses camponeses a um adoecimento físico e 

mental, impossibilitando que alguns deles se mantenham desenvolvendo suas atividades na 

lavoura e motivando-os para participarem das ações de lutas em curso, que visam a resistir 

aos descalabros desse processo análogo à acumulação primitiva, em plena segunda década do 

século XXI.  

No Brasil, principalmente nesta região, em que tanto o Poder Legislativo, quanto o 

Executivo corroboram com uma cultura política das decisões verticalizadas, ignorando e 

excluindo os verdadeiros sujeitos do processo de participação, que no caso em tela, são os 

pequenos agricultores familiares, pescadores, pequenos comerciantes e suas famílias, os 

processos de organização e as ações de resistências dos atingidos tendem a adquirir maior 

relevância, 

E a terceira das principais funções do Estado é integrar as classes dominadas, garantir 

que a ideologia da sociedade continue sendo a da classe dominante e, em consequência, que 

as classes exploradas aceitem sua própria exploração sem o exercício direto da repressão 

contra elas, porque acreditam que isso é inevitável, ou que é “dos males o menor”, ou a 

“vontade suprema” ou porque nem perceberam a exploração. (idem, p. 333). 

Para Mandel, essa última função “difere-se das duas anteriores, por relacionar-se 

diretamente com a esfera da produção, assegurando uma mediação direta entre a infra e a 

superestrutura.” (idem, p. 334) 

Tendo como premissa que o Estado precede ao capitalismo, Mandel salienta: ele “é 

mais antigo que o capital”.  No entanto, suas funções nesta etapa, são bem “diferentes 

daquelas que garantem o tipo de segurança necessário ao desenvolvimento da produção de 

mercadorias”. Assim, a “origem do Estado coincide com a origem da propriedade privada e 

associa-se, em certa medida, à separação das esferas privada e pública da sociedade (...)”. 

(1982, p. 335).
9
 No entanto, o governo do capital se distingue de todas as formas pré-

capitalistas de governo pelo fato de não se basear em relações extra-econômicas de coerção e 

dependência, mas em relações “livres” de troca que dissimulam a dependência e sujeição 

                                                        
9
 Conferir nota de rodapé, em que Mandel (1982), cita E. H. Pashukanis (La Théorie Genérale Du Droit el Le 

Marxisme. Paris, 1970), que desenvolve a tese de que a lei é apenas a forma mistificada dos conflitos entre os 

proprietários privados de mercadorias, e que, portanto, sem a propriedade privada e seus contratos, em outras 

palavras, sem a produção simples de mercadorias, não há lei. (grifos nosso). 
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econômicas do proletariado (separação entre meios de produção e subsistência) e lhe dão a 

aparência de liberdade e igualdade (idem). 

Os meios de comunicação, que são concessões do Estado, têm contribuído de forma 

espetacular para manter esta aparência apontada acima por Mandel. No caso do Projeto 

Minas-Rio, principalmente, até que a crise nas finanças de um dos representantes com maior 

destaque no Brasil, que é Eike Batista, vir à tona, a mídia desempenhou com muita 

competência a defesa intransigente de todo o empreendimento, sempre anunciado como 

símbolo de desenvolvimento e progresso para esta região apresentada como subdesenvolvida 

e atrasada.  

Deste modo, tentam tornar todos os impactos, sejam eles, sociais, econômicos, 

culturais, ambientais dentre outros, bem como a violência contra os camponeses, pescadores e 

demais moradores, invisibilizados para a sociedade. Encobrir as contradições e o modus 

operandi do projeto foi a forma que grande parte desses meios de comunicação trabalhou e 

trabalha, com os fatos ocorridos e que ocorrem nas regiões afetadas, seja no Rio de Janeiro ou 

em Minas Gerais.  

Com a chegada do porto e de todo o seu complexo, esses que se apresentam como 

formadores de opinião denominam-no moderno, consideram-no gerador de trabalho e renda e 

que teria seu centro econômico na atividade industrial de ponta, partindo do processamento e 

exportação de produtos primários, minérios, e chegaria à fabricação de automóveis, 

destinados à exportação. Por outro lado, a organização dos trabalhadores, camponeses e 

pescadores que resistem em permanecer na terra e lutam pela manutenção de suas formas de 

vida, passadas de geração em geração, é considerada uma luta contra o progresso da Região, 

do Município, do Estado e do País.  

Os trabalhadores atingidos pelas violações e violências provocadas por estas 

empresas só tem a denunciar e lamentar a devastação da natureza, a expropriação de 

seus instrumentos de trabalho, como a terra de cultivo para a maioria deles, a poluição 

das águas potáveis, a mortandade de peixes, a destruição de um modo de vida, que tem 

na terra, nos rios e na natureza de um modo geral, suas referências, o adoecimento e 

morte dessas pessoas que convivem no seu dia a dia com o sequestro de suas 

perspectivas e projetos de vida. Tudo isso em nome do processo de acumulação 
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capitalista vigente, que alguns ainda insistem em chamar de progresso, de 

desenvolvimento. 

No caso do Açu, a crise hídrica e a expropriação das terras dos camponeses, pois 

mesmo sem o pagamento prévio das terras, os grupos empresariais, antes LLX e atualmente a 

Prumo Logística Global, cercaram as terras, impedindo os seus reais proprietários da 

dessendentalização dos seus animais, condenando-os a morrerem de sede. Em 2012, um 

estudo do Laboratório de Ciências Ambientais da Universidade Estadual do Norte Fluminense 

- UENF
10

 constatou um grave e acelerado processo de salinização da planície Goitacá, 

localizada na região do Porto do Açu, em decorrência das obras de construção do estaleiro da 

OSX, abertura do canal de acesso e formação de aterro hidráulico sobre o leito da restinga 

com material salinizado. Impacto que além dos riscos a saúde dos moradores, causou grande 

prejuízo àqueles agricultores, que acompanharam o adoecimento seguido de morte de suas 

plantações  

Como afirma Martins (1999), torna-se complexo entender o Brasil sem levar em conta 

a contradição que nos persegue, qual seja: a combinação de moderno e tradicional que freia o 

nosso desenvolvimento social e político e que se renova a cada momento. Assim, tenta-se 

renovar para ideologicamente se legitimar frente à sociedade, ao mesmo tempo em que 

preserva o eixo central do capitalismo, criando novas modalidades para ampliar e assegurar a 

acumulação a todo e qualquer custo para a humanidade.  

Apresentam-se, desta forma, como uma armadilha sobre os pequenos agricultores 

familiares e pescadores, que se manifestam como uma violenta forma de pressão, pois alguns 

segmentos da sociedade, que têm apenas interesses econômicos no Projeto Minas Rio e que 

assim, utilizando-se de diversos meios, tentam criar e reproduzir uma visão de que as lutas 

travadas pelos atingidos no 5º Distrito, sejam consideradas uma ação anti-progresso, isolada, 

e, por conseguinte, contra o desenvolvimento regional. 

O que aponta que o processo de ruptura com a conservação dos valores burgueses 

dessa sociedade deve ser reflexão e ação de todos os dias das classes trabalhadoras em seu 

conjunto, pois a onda neoliberal em curso desde os anos de 1970 vem tentando transformar 

conquistas sociais e políticas importantes, como os direitos sociais, em serviços regulados 

                                                        
10Estudo realizado pela Pesquisadora, Doutora Marina Satika Suzuki, CRBio 2 - 78932/UENF/RJ/Brasil. 

Disponível em: http://www.robertomoraes.com.br/2012/10/a-salinizacao-das-aguas-e-das-terras-no.html 
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pela lógica mercantil, deste modo, passíveis de serem oferecidos no mercado, como é o caso 

da informação tornada mercadoria e, portanto, passível de ser adquirida no mercado.  

-Considerações finais. 

Neste trabalho, buscamos fazer algumas aproximações ao nosso objeto de estudo que é 

analisar os impactos sociais e econômicos provocados com essa desapropriação já referida e 

as trajetórias de lutas e resistências desses sujeitos a este modelo de desenvolvimento que 

viola todo tipo de direitos, sobretudo os Direitos Humanos.  

Problemática decorrente de um sistema que produz e reproduz desigualdade e que 

neste estudo, tem na transformação da terra em mercadoria e, por conseguinte, na sua 

concentração, uma de suas determinações centrais. Uma das contribuições relevantes desta 

análise foi a de evidenciar algumas questões, dentre elas, destacaria: a proximidade ao 

universo empírico da pesquisa e consequentemente dos sujeitos nela envolvidos, que são os 

trabalhadores camponeses do Açu e o outro que é o contexto social, político e econômico de 

implantação do Complexo Portuário e do Retroporto e de todo o contexto do Projeto Minas 

Rio, que vem apontando para os pesquisadores, o desafio de além de estudar e compreender a 

crise, contribuir com os atingidos no desvelamento das determinações aí presentes, com o 

objetivo de fortalecer o movimento de resistência a todas estas violações. 

Portanto, esta necessidade de análise, mesmo que de forma preliminar neste momento 

em função das mudanças ocorridas desde o início deste empreendimento, em que um dos 

representantes do capital, Eike Batista, situava-se em um ranking na sétima posição na 

riqueza mundial e em primeiro no Brasil, se altera profundamente
11

, deixando de ser 

bilionário, mas o que não muda são os processos de acumulação ampliada desse capital e a 

forma como o atual grupo empresarial vem atuando, dando continuidade ao processo de 

expropriação de suas terras, retirando destes o seu meio de produção, tornando-os força de 

trabalho livre, não mais para aumentar o exército industrial de reserva, como dizia Marx, mas 

para torná-los sobrantes em todo o seu curso. 

                                                        
11

 Posição ocupada antes de vir à bancarrota que retirou o empresário da relação dos  bilionários da revista forbes. Hoje ele 

responde a processos de fraude financeira na Justiça, além de vários inquéritos movidos pelo Ministério Público Federal e 

dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais por danos ao meio ambiente. Ele foi  responsável pela concepção do projeto 

Minas-Rio e do superporto de Açu e que atualmente tem como controladora a Prumo Logística Global S.A. . 
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É preciso compreender também, que essa crise, desencadeada com esse 

empreendimento nos últimos meses - diferente da forma como a imprensa conservadora e os 

representantes do Estado e do Capital apresentam o endividamento econômico de mais de 

cinco bilhões de reais desse grupo empresarial aos seus investidores, como sendo um 

fenômeno insulado no Brasil – está relacionada à crise sistêmica de superprodução do capital 

mundializado, que tem na lei da “tendência da taxa de lucro”, como afirma Marx, a 

explicação para a redução dos lucros, a acumulação de capital, a concentração da propriedade 

de um lado e do outro o aumento da miséria social e a consequente proletarização das massas. 

Assim, pode-se afirmar que são capturas de capitais em escala mundial, sobretudo centrada na 

financeirização. 

Depois entender que as crises destroem parte dos capitais para, contraditoriamente, 

esse mesmo capital se reestruturar. Essa é a questão central para a nossa compreensão e, 

principalmente, dos sujeitos envolvidos no apoio e construção do processo de resistência ao 

empreendimento no Açu. 

Verifica-se, também na conjuntura atual, que além das trocas de proprietários, através 

das vendas dos grupos, há alteração da nacionalidade desses capitalistas, ou seja, sai das mãos 

de um grupo brasileiro, para diferentes grupos estadunidenses. No mais, o modus operandi 

permanece, com as desapropriações, imissões de posse, remoções forçadas
12

, dentre outras 

violências.  

Neste sentido, faz-se necessário refletir, pois essa forma de agir não significa que os 

grupos possuem semelhanças, mas que suas ações são em função dos elementos apontados 

por Marx nos estudos das relações sociais capitalistas, que ainda são chaves heurísticas 

indispensáveis para desvelar, explicar, mas fundamentalmente, identificar os nexos que nos 

farão entender a sociedade capitalista na sua totalidade, possibilitando criar as condições 

necessárias e as estratégias para Ações políticas no sentido de provocar as mudanças da 

ordem societária burguesa. 

 

                                                        
12

 Para a ONU, a remoção forçada pode ser definida como a retirada definitiva ou temporária de indivíduos, 

famílias e/ou comunidades, contra a sua vontade, das casas e/ou da terra que ocupam, sem que estejam 

disponíveis ou acessíveis formas adequadas de proteção dos direitos dos envolvidos e busca de soluções 

apropriadas. 
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