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Resumo 

 O atual período capitalista de Globalização é marcado por extrema complexidade em todas as 

esferas sociais, e o estudo do espaço geográfico e dos conflitos sócio-espaciais ganha destaque 

ainda maior nesse contexto. A região Norte Fluminense está inserida nesta lógica de 

transformações globais com a  instalação do Porto do Açu, o maior porto-indústria da América 

Latina. O V Distrito do Açu, em São João da Barra (RJ), vem sofrendo com a transformação 

de sua área rural em área de expansão industrial, o que tem gerado inúmeros impactos e 

conflitos como desapropriação de pequenos produtores (AGB, 2012), desorganização da 

agricultura familiar, greves e manifestações de trabalhadores da construção civil através do 

fechamento de rodovias e paralisação das obras como forma de denunciar a exploração do 

trabalho praticada pelas empresas que se instalaram na região. Nesta perspectiva, defendemos 

a atualidade do conceito de superexploração de Ruy Mauro Marini (2000) como ferramenta de 

análise dos processos relacionados ao complexo portuário do Açu e da ação de suas empresas, 

desde 2007 aos dias atuais. A hipótese desta pesquisa é que a acumulação capitalista na região 

apresenta uma dinâmica multiescalar e se assenta em duas bases: primeiro, o controle de terras, 

via expulsões com conivência do Estado e o segundo, de maior interesse para esta pesquisa, 

através da superexploração do trabalho praticada pelas empresas envolvidas no 

empreendimento, sendo a maior consequência de todo esse processo o aparecimento de 

conflitos entre os diversos atores envolvidos, mais especificamente, os trabalhadores da 

construção civil e as empresas.   O objetivo principal da pesquisa é compreender a espacialidade 

das ações empreendidas por esses trabalhadores, sua forma de organização, e como propõe 

Souza (2013): entender a dimensão espacial dessa resistência, a partir da ideia de que o conflito 

social é parte das relações sociais e de poder (Ramos, 2003). A metodologia do trabalho é 

qualitativa, baseada em revisão bibliográfica, análise documental, consulta a periódicos e 

entrevistas. 

 

 

Palavras-chave:  superexploração do trabalho; porto; construção civil; conflitos sócio-
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Abstract 

The current capitalist period of Globalization is marked by extreme complexity in all social 

spheres, and the study of geographic space and socio-spatial conflicts is even more prominent 

in this context. The North Fluminense region is inserted in this logic of global transformations 

with the installation of Porto do Açu, the largest industrial port in Latin America. The V Açu 

District, in São João da Barra (RJ), has been suffering from the transformation of its rural area 

into an industrial expansion area, which has generated numerous impacts and conflicts such as 

expropriation of small producers (AGB, 2012), disorganization of family farming, strikes and 

protests by civil construction workers through the closure of highways and stoppage of works 

as a way of denouncing the exploitation of labor practiced by companies that have settled in the 

region. In this perspective, we defend the relevance of Ruy Mauro Marini’s (2000) concept of 

overexploitation, as a tool for analyzing the processes related to the Açu port complex and the 

actions of its companies, from 2007 to the present day. The hypothesis of this research is that 

the capitalist accumulation in the region presents a multi-scale dynamics and is found on two 

bases: first, the control of land, through the expulsions with connivance from the State and the 

second, of greater interest for this research, through the overexploitation of work practiced by 

the companies involved in the undertaking, the greatest consequence of this whole process 

being the appearance of conflicts between the various social groups involved, more specifically, 

construction workers and companies. The main objective of the research is to understand the 

spatiality of the actions undertaken by these workers, their form of organization, and as 

proposed by Souza (2013): to understand the spatial dimension of this resistance, based on the 

idea that social conflict is part of social relations and power (Ramos, 2003). The work 

methodology is qualitative, based on bibliographic review, document analysis, consultation 

with periodicals and interviews. 

 

 

 

Key words: overexploitation of work; port; construction; socio-spatial conflicts. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O atual período capitalista de Globalização é marcado por extrema complexidade em 

todas as esferas sociais, e o estudo do espaço geográfico e dos conflitos sócio-espaciais ganha 

destaque ainda maior nesse contexto. A região Norte Fluminense está inserida nesta lógica de 

transformações globais com a  instalação do Porto do Açu, o maior porto-indústria da América 

Latina. O V Distrito do Açu, em São João da Barra (RJ), vem sofrendo com a transformação 

de sua área rural em área de expansão industrial, o que tem gerado inúmeros impactos e 

conflitos como desapropriação de pequenos produtores (AGB, 2012), desorganização da 

agricultura familiar, greves e manifestações de trabalhadores da construção civil através do 

fechamento de rodovias e paralisação das obras como forma de denunciar a exploração do 

trabalho praticada pelas empresas que se instalaram na região. 

 Nesta perspectiva, defendemos a atualidade do conceito de superexploração de Ruy 

Mauro Marini como ferramenta de análise dos processos relacionados ao complexo portuário 

do Açu e da ação de suas empresas, desde 2007 aos dias atuais. A hipótese desta pesquisa é que 

a acumulação capitalista na região apresenta uma dinâmica multiescalar e se assenta em duas 

bases: primeiro, o controle de terras, via expulsões com conivência do Estado e o segundo, de 

maior interesse para esta pesquisa, através da superexploração do trabalho praticada pelas 

empresas envolvidas no empreendimento, sendo a maior consequência de todo esse processo o 

aparecimento de conflitos entre os diversos atores envolvidos, mais especificamente, os 

trabalhadores da construção civil e as empresas.   O objetivo principal da pesquisa é 

compreender a espacialidade das ações empreendidas por esses trabalhadores, sua forma de 

organização, e como propõe Souza (2013): entender a dimensão espacial dessa resistência, a 

partir da ideia de que o conflito social é parte das relações sociais e de poder (RAMOS, 2003). 

A metodologia do trabalho é qualitativa, baseada em revisão bibliográfica, análise documental, 

consulta a periódicos e entrevistas. 

 No primeiro capítulo, intitulado “O espaço capitalista e sua dinâmica atual de 

acumulação” abordamos o processo de acumulação do capital que está intimamente ligado à 

uma lógica espacial, ou seja, para sobreviver, o sistema capitalista necessariamente busca sua 

reprodução em outros espaços. Logo, essa dinâmica de expansão ao longo do desenvolvimento 

do capitalismo (que se expressou em processos de exploração e espoliação (Harvey, 2005) 

como a colonização e o imperialismo, respectivamente), é a base das atuais desigualdades entre 

os países do globo, o que nos leva imediatamente a nos debruçarmos sobre as especificidades 
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do capitalismo periférico e sobre o debate da dependência e do subdesenvolvimento, aqui visto 

como um produto histórico de relações econômicas do capitalismo.  Em seguida, analisamos a 

realidade brasileira no século XX, sua passagem ao capitalismo que não rompe com as 

estruturas de terra conservadoras, demonstrando a relação contraditória e compatível entre o 

setor “do atraso” e o moderno (Oliveira, 2013), entre o rural e o urbano, que se apoia na 

superexploração do trabalho (Marini, 2000), mecanismo utilizado pela burguesia periférica 

como forma de compensar internamente a situação de desigualdade e dependência do país no 

mercado internacional. Avançando para o fim do século XX, abordamos a crise do fordismo e 

do Estado de Bem-Estar Social e a implantação do neoliberalismo, que ocasionou profundas 

transformações no mundo do trabalho, que atingirá os países periféricos, como o Brasil, de 

forma ainda mais cruel. 

 No segundo capítulo, apresentamos de forma breve as recentes transformações que 

marcaram a região Norte Fluminense a partir do processo de reestruturação produtiva e a 

importância da escala regional como elemento capaz de articular empiricamente as relações 

entre o local e global.  Outro aspecto abordado é o efeito das políticas neoliberais para os portos 

brasileiros e surgimento dos portos MIDAS1, que explicam a existência de empreendimentos 

como Complexo Portuário do Açu, considerado um porto-indústria de caráter misto, ou seja, 

um porto controlado pela iniciativa privada e que combina movimentação de cargas com outras 

atividades industriais, o que demanda uma retroárea muito maior que os portos convencionais. 

Tal característica impulsiona o estabelecimento de diversos conflitos entre o empreendimento 

e os modos de vida ali existentes. Defendemos que o Complexo Portuário do Açu se estabeleceu 

a partir de uma dinâmica de expulsões, pois os interesses externos prevaleceram sobre a 

dinâmica do local, sobre o modo de vida dos “do lugar” que foram expropriados do seu meio 

de reprodução da vida com a conivência do Estado, que em suas diferentes escalas em suas 

diferentes escalas se faz fundamental na garantia dos interesses do capital no território. 

    O terceiro capítulo “Metodologias” trata de nossas escolhas metodológicas, das 

mudanças sofridas pelo projeto inicial e das etapas da pesquisa que se organizou da seguinte 

forma: levantamento bibliográfico e de reportagens de jornais; realização de entrevistas com 

trabalhadores e representação sindical; extração da base de dados da RAIS e elaboração de 

gráficos e tabelas.  Nossa pesquisa é qualitativa e de caráter exploratório.  

O capítulo 4 se propõe a apresentar os resultados da pesquisa: confirmar o caráter atual 

da categoria de superexploração do trabalho de Ruy Mauro Marini (Luce, 2013) para se pensar 

 
1 Porto-indústria (TEIXEIRA, 2015).  
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a realidade brasileira, em particular para compreender as relações entre empresas e 

trabalhadores da construção civil do Porto do Açu, especificamente das empresas Andrade 

Gutierrez e Acciona. Para isso, analisamos as condições de trabalho na Construção Civil no 

Brasil e no município de São João da Barra, a partir da utilização de dados da RAIS e analisamos 

conteúdo de entrevistas realizadas ao longo da pesquisa com trabalhadores e representante 

sindical e por fim, estabelecer uma relação entre a superexploração do trabalho e o surgimento 

de conflitos sócio-espaciais que se manifestam no território, já que os trabalhadores têm 

resistido a esta situação de superexploração, se organizam e constroem ações e mobilização 

para denunciar e combater as injustiças do sistema capitalista que são ainda mais cruéis no 

capitalismo periférico. 

Por fim, apresento minhas considerações finais em relação à pesquisa, as referências 

bibliográficas e os documentos anexos. 

 

 

 

. 
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1. O ESPAÇO CAPITALISTA E SUA DINÂMICA ATUAL DE ACUMULAÇÃO  

 

 Neste primeiro capítulo, abordaremos alguns aspectos do sistema capitalista e sua 

dinâmica de acumulação que historicamente esteve e está relacionada a uma lógica espacial, 

tendo como foco entender que sua expansão pelo globo se fez a partir de um processo de criação 

de desigualdades. O sistema de capitalista de produção inevitavelmente remodela a geografia 

do mundo. Não resta dúvida de que sua sobrevivência se apoia em uma permanente expansão 

geográfica: no final do século XIX, com o imperialismo, em meados do século XX com a 

internacionalização das grandes empresas e após a década de 1970, com a Globalização 

neoliberal. No momento em que as técnicas se “universalizam” alguns espaços podem ser 

controlados por uma lógica externa ao seu funcionamento, pois este passa a ser controlado em 

um formato vertical, com o apoio das redes (SANTOS, 2009a). 

 Logo, no contexto do sistema capitalista de produção, o espaço geográfico passa a ter 

seu funcionamento subjugado à seleção empreendida pelo capital, e ao investimento por ele 

realizado, se tornando, portanto, uma mercadoria a ser consumida de acordo com os interesses 

capitalistas. Pode-se afirmar que este espaço se torna também mercadoria. Segundo Gomes, 

trata-se de uma mercadoria especial, “dado que é resultado do conjunto sistêmico das variáveis 

que compõem o fato geográfico, objeto de análise e não circunscrito à mercadoria em si” 

(GOMES, 1991, p. 115). 

 Segundo Milton Santos, a valorização desses espaços não se dá da mesma forma, pois 

cada subespaço apresentaria diferentes capacidades de fornecer rentabilidade aos econômicos: 

“Essa rentabilidade é maior ou menor, em virtude das condições locais de ordem técnica 

(equipamentos, infraestrutura, acessibilidade) e organizacional (leis locais, impostos, relações 

trabalhistas, tradição laboral)” (SANTOS, 2009a, p. 247-248). Instala-se, portanto a noção de 

produtividade espacial, marcada por uma competitividade entre os lugares que buscam se 

modernizar para atrair as empresas. Essas diferenças espaciais só podem ser compreendidas se 

levarmos em consideração a dinâmica histórica desses diferentes espaços. É o que veremos a 

seguir. 

 

1.1. A necessidade de expansão constante do capital e o imperialismo 

 

O capitalismo industrial  que se desenvolveu  a partir da  Primeira Revolução Industrial 

no século XVIII se apoiou nos processos de acumulação de riquezas efetuados no período do 



   
 

18 
 

capitalismo comercial ou acumulação primitiva de capital ao longo dos três séculos anteriores 

de exploração de colônias pelo mundo, especialmente da América, que financiou o 

desenvolvimento europeu.  

Para Karl Marx, diferentemente dos outros modos de produção, o capitalismo apresenta 

como características essenciais a separação do produtor dos meios de produção, o que dá origem 

a uma classe de proprietários e uma classe de trabalhadores e a  “infiltração do mercado, ou do 

nexo monetário, em todas as relações humanas, tanto na esfera da produção quanto na esfera 

da distribuição.” (HUNT e SHERMAN, 2004, p.94).   Ao trabalhador, portanto, separado dos 

seus meios de trabalho, só resta vender sua força de trabalho aos donos dos meios de produção, 

os capitalistas, em troca de um salário. Desta forma, “o trabalho converteu-se em uma 

mercadoria como qualquer outra que o capitalista adquiria sempre que via a possibilidade de 

obter algum lucro dela.” (HUNT e SHERMAN, 2004, p.95) 

A partir desta análise, Marx chega ao conceito de mais-valia, a evidência máxima de 

exploração dos trabalhadores empreendida pelo capitalista: 

 
(...) a força de trabalho, uma vez que não é objeto fixo, mas uma forma de energia e 

potencial humanos, é um tipo de mercadoria particularmente sem limites e 

determinações; e ao pô-la em ação, o capitalista é capaz de extrair dele mais valor, 

sob a forma de bens produzidos e vendidos, que o necessário para pagar o trabalhador. 

(...) porém dado que a troca de salário por trabalho aparenta ser equitativa, esta 

exploração é necessariamente ocultada pelo próprio funcionamento rotineiro do 

sistema. (EAGLETON, 1999, p.41). 

 

Desta maneira, o capitalismo acaba por se configurar como um modo de produção que, 

através do pagamento de salários, consegue escamotear a exploração do trabalho que não é 

percebida pela classe proletária, enquanto o produto do seu trabalho se torna propriedade do 

capitalista. Para Henri Lefebvre (2011, p.43), os produtos do trabalho humano escapariam ao 

seu controle, assumindo formas abstratas (o dinheiro, o capital) que em lugar de serem 

reconhecidas como tais e servirem como tais tornam-se, ao contrário, entidades soberanas e 

opressivas, forças hostis capazes de oprimir o que é de fato concreto, o humano. E tudo isso 

para o benefício da classe burguesa, única privilegiada, que utiliza esse estado de coisas e o 

mantém.  

Ao longo do seu desenvolvimento, o capitalismo passa por transformações como a 

passagem da fase concorrencial para a fase monopolista. Na importante obra O Imperialismo: 

Etapa Superior do Capitalismo, publicada em 1916, às vésperas da Revolução Russa, Lenin 

buscou desvendar os mecanismos de funcionamento do sistema capitalista, que vinha sofrendo 

modificações desde o fim do século XIX, dando continuidade à obra de Marx, realizando uma 
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análise teórica e histórica do capitalismo, demonstrando que a livre concorrência gera a 

concentração da produção e do capital, e que a referida concentração, num certo grau do seu 

desenvolvimento, conduz ao monopólio. Sem dúvida, estas mudanças levaram a profunda 

redefinição da relação do capital com o espaço e com o tempo, pois culminou no processo de 

imperialismo: 

 

Daqui se infere claramente que, ao chegar a um determinado grau do seu 

desenvolvimento, a concentração por si mesma, por assim dizer, conduz diretamente 

ao monopólio, visto que, para umas quantas dezenas de empresas gigantescas, é muito 
fácil chegarem a acordo entre si e, por outro lado, as dificuldades da concorrência e a 

tendência para o monopólio nascem precisamente das grandes proporções das 

empresas. Esta transformação da concorrência em monopólio constitui um dos 

fenômenos mais importantes - para não dizer o mais importante - da economia do 

capitalismo dos últimos tempos (LENIN, 2011, p. 120).  

 

 

Um aspecto bem importante neste processo de estabelecimento de monopólios é a fusão 

ou junção dos bancos com a indústria, que leva ao aparecimento do capital financeiro, 

transformando os bancos em instituições com um verdadeiro “caráter universal.”  

Logo, segundo Lenin, o controle da economia, das finanças e dos assuntos do Estado 

transforma a luta pelo controle territorial da economia mundial e a violência como método de 

acumulação – o imperialismo -  caracterizado pelos seguintes elementos: a exportação de 

capitais, que diferentemente da exportação de mercadorias, adquire uma importância 

particularmente grande; a formação de associações internacionais monopolistas de capitalistas, 

que partilham o mundo entre si, e da partilha territorial do mundo entre as potências capitalistas 

mais importantes (LENIN, 2011, p. 218): 

 

O imperialismo é, pois, o capitalismo na fase de desenvolvimento em que 
ganhou corpo a dominação dos monopólios e do capital financeiro, adquiriu marcada 

importância a exportação de capitais, começou a partilha do mundo pelos trustes 

internacionais e terminou a partilha de toda a terra entre os países capitalistas mais 

importantes (LENIN, 2011, p. 218). 

 

              Na obra O Novo Imperialismo (2004), Harvey retoma a discussão acerca do 

Imperialismo, categoria amplamente debatida nas Ciências Sociais e fundamental para se 

entender dinâmica do capitalismo global até os dias de hoje: 

 

A implicação é que os territórios não-capitalistas deveriam ser forçados não só a abrir-

se ao comércio (o que poderia ser útil), mas também a permitir que o capital invista 

em empreendimentos lucrativos usando força de trabalho e matérias-primas mais 

baratas, terras de baixo custo e assim por diante. (HARVEY, 2005- p.117). 
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 Em A Produção capitalista do espaço (2005), Harvey pondera que Marx não produziu 

exatamente uma teoria do imperialismo, mesmo que em suas observações sobre relações de 

transporte, teoria da localização e comércio exterior tenha indicado algum tipo de teoria geral 

da acumulação de capital numa escala geográfica expansível e intensificada, mas lançou as 

bases que seriam desenvolvidas por outros pensadores, através da análise da acumulação de 

capital em uma perspectiva espacial do fenômeno. Para Harvey, uma teoria do imperialismo se 

estrutura com a produção de obras de pensadores do terceiro mundo como Frantz Fanon, Samir 

Amin e André Gunder Frank e a partir da análise do concreto, a partir da investigação de 

processos históricos  e reconhece o mérito da obra de Lenin neste sentido (HARVEY, 2005, p. 

66).  

 O tema seria mais aprofundado por Rosa Luxemburgo e Lenin, e para ambos o 

imperialismo teria como objetivo “exportar algumas das tensões cridas pela luta de classes 

dentro dos centros de acumulação para as áreas periféricas” (HARVEY, 2005, p. 70).  

 Harvey faz uma discussão a partir das contribuições de Rosa Luxemburgo acerca desse 

tema. Mostra que, para Luxemburgo, a acumulação do capital apresenta um duplo aspecto: o 

primeiro seria a relação entre capitalista e trabalhador e ao lugar onde é produzida a mais-valia, 

ou seja, a dimensão puramente econômica da acumulação. O segundo aspecto se refere às 

relações entre o capitalismo e modos de produção não capitalistas: 

Seus métodos predominantes são a política colonial, um sistema internacional de 

empréstimos – uma política de esferas de interesse – e a guerra. Exibem-se 

abertamente a força, a fraude, a opressão, a pilhagem, sem nenhum esforço para 

ocultá-las, e é preciso esforço para discernir esse emaranhado de violência política e 

lutas pelo poder as leis férreas do processo econômico (LUXEMBURGO, 1969 apud 

HARVEY, 2004, p. 115). 

 

 Harvey pondera que há muita coisa interessante no argumento de Luxemburgo, 

especialmente sua ideia de que o capitalismo tem de dispor perpetuamente de algo “fora de si” 

para estabilizar-se. Os processos de colonização/imperialismo são centrais nessa dinâmica e 

forjam historicamente as desigualdades existentes entre as regiões do globo até o presente 

momento: “Todas as características da acumulação primitiva que Marx menciona permanecem 

fortemente presentes na geografia histórica do capitalismo até os nossos dias (HARVEY, 2004, 

p. 121). 

 Para Harvey, esses processos se atualizam com a crise do capitalismo dos anos 70, e 

para garantir a reprodução do capital retomam-se práticas típicas do processo de acumulação 

primitiva, que Harvey atualiza como acumulação por espoliação para dar conta de explicar os 
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processos recentes da dinâmica capitalista: “A forte onda de financialização, domínio pelo 

capital financeiro, que se estabeleceu a partir de 1973 foi em tudo espetacular por seu estilo 

especulativo e predatório (HARVEY, 2004, p. 122). 

 Harvey, portanto, defende que esses processos utilizados historicamente pelo capital 

para garantir sua reprodução via acumulação por espoliação, “grandes trampolins de predação, 

fraude e roubo” (2005, p.122), foram aprimorados na atualidade e exercem um papel ainda mais 

forte na atual condição do capitalismo global, especialmente pelo papel desempenhado pelo 

poder do Estado: 

 

Tal como no passado, o poder do Estado é com frequência usado para impor esses 

processos mesmo contrariando a vontade popular. A regressão dos estatutos 

regulatórios destinados a proteger o trabalho e o ambiente da degradação tem 

envolvido a perda de direitos (HARVEY, 2005, p. 123).  

 

 

 E essa dupla dimensão da espoliação (ambiente-trabalho), orquestrada pela relação 

promíscua entre o capital e o Estado parecem dar forma ao sistema capitalista de produção, 

especialmente nos países periféricos e dizem muito sobre o processo de instalação do Porto do 

Açu no município de São João da Barra, um empreendimento controlado pelo capital 

internacional marcado pela expulsão de camponeses de suas terras, pela degradação ambiental 

e pela superexploração do trabalho dos operários da construção, ambos processos permitidos e 

viabilizados pelo papel do Estado em suas múltiplas escalas. É o que veremos nos capítulos 

seguintes. 

 

1.2.  O Capitalismo (semi)periférico brasileiro : Dependência, modernização 

conservadora e o “Ornitorrinco” 

 

     Nesse momento, é imperioso que se aborde as peculiaridades do capitalismo que se 

desenvolveu em países colonizados da América Latina, como o Brasil, hoje considerados países 

de economia semiperiférica - capazes de combinar o “moderno” e o “arcaico”, o “capitalismo 

altamente integrado” ao “pré-capitalista”, ou mesmo “não-capitalista” em termos de produção, 

acumulação e trabalho – e entender como essas peculiaridades proporcionam uma incorporação 

sempre incompleta, defeituosa, ou, no limite, subalterna, dos benefícios gerados pelo processo 

de reestruturação e modernização em curso, como aponta Schiffer: 

 

A acumulação capitalista tem se dado, desde os primórdios, abarcando um processo 

crescente de internacionalização, e até recentemente fortemente mediada pelos 
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Estados nacionais. Processo este capaz de incorporar países em estágios distintos de 

desenvolvimento, caracterizando relações de subordinação econômica ou mesmo 

política dos mais atrasados com relação àqueles que dispõem de tecnologias de ponta, 

assegurando aos últimos a liderança econômica internacional (SCHIFFER, 2006, p. 

117). 

 

 

No entanto, não é tão simples falarmos de um capitalismo periférico ou de uma 

semiperiferia. Muitas são as discussões que gravitam em torno deste conceito construído pelo 

sociólogo americano Immanuel Wallerstein em 1974, no contexto de seu estudo sobre o 

moderno sistema mundial: 

 

Existem também áreas semiperiféricas que se situam entre o centro e a periferia em 

uma série de dimensões, tais como a complexidade das atividades econômicas, a força 

do aparelho estatal, a integridade cultural, etc. Algumas dessas áreas eram áreas 
centrais em versões anteriores de uma certa economia-mundo. Outras eram áreas 

periféricas, promovidas mais tarde, por assim dizer, como resultado da mudança 

geopolítica de uma economia-mundo em expansão. A semiperiferia, no entanto, não 

é um artifício de pontos de corte estatísticos, nem é uma categoria residual. A 

semiperiferia é um elemento estrutural necessário em uma economia-mundo. Essas 

áreas desempenham um papel paralelo ao representado, mutatis mutandis, pelos 

grupos mercantis intermediários em um império. São pontos de coleta de 

qualificações vitais, frequentemente politicamente impopulares. Essas áreas 

intermediárias (como os grupos intermediários em um império) desviam parcialmente 

as pressões que de outra maneira os grupos localizados nas áreas periféricas poderiam 

dirigir contra os estados centrais e os grupos que operam dentro deles e através de 
seus aparatos estatais. Por outro lado, os interesses situados principalmente na 

semiperiferia estão fora da arena política dos estados centrais e tem dificuldade 

em  alcançar seus fins através de coalizões políticas que poderiam estar abertas para 

eles se estivessem na mesma arena política. (WALLERSTEIN 2011, 492-3 apud  

OURIQUES e VIEIRA, 2017, p. 202 e 203). 

 

 

 Segundo o economista italiano Giovanni Arrighi (1997), em sua obra A ilusão do 

desenvolvimento, uma das principais marcas da economia mundial é a existência de um número 

de países que estão nessa posição, pouco definida e que exige investigação:  

 

Uma das características mais notáveis da economia mundial é a existência de um 

número significativo de Estados  que parecem estar permanentemente estacionados 

numa posição intermediária entre a "maturidade " e o "atraso" , com o diriam os 

teóricos da modernização , ou entre o "centro " e a "periferia" , como diriam os teóricos 

d a dependência . A título de ilustração, podemos pensar em alguns s países latino-

americanos, com o a Argentina, Chile, México e Brasil; na África d o Sul; e na maior 

parte dos países do sul e leste da Europa, incluindo a URSS. Ao longo do século XX, 

todos esses países experimentaram transformações sociais e econômicas de longo 

alcance, frequentemente associadas a convulsões políticas. Contudo, em aspectos 

importantes, eles não conseguiram "alcançar" o seleto grupo de Estados que, em 

algum momento, estabeleceram os padrões de status e riqueza d o sistema mundial 

(ARRIGHI, 1997, p. 137 e 138).  
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Arrighi apresenta os critérios de Wallerstein para identificar uma zona semiperiférica, 

mas não o considera suficiente:   

 
As sugestões de Wallerstein sobre o modo de identificar a zona semiperiférica não 

ajudam muito. Num texto antigo sobre esse assunto , ele responde à pergunta : "Como 

podemos identificar um Estado semiperiférico quando encontramos um?" , 

fornecendo dois critérios: um , "[num] sistema de troca desigual , o Estado 

semiperiférico fica no meio , em termos dos produtos que exporta e em termos dos 

níveis salariais e margens de lucro que conhece" ; e , dois , "[o ] interesse direto e 

imediato do Estado como uma máquina política no controle do mercado (interno e 

internacional ) é maior do que nos Estados do núcleo orgânico ou nos  periféricos " 

(1979 : 71,72) . Num texto posterior , ele nos diz que a semiperiferia ; - inclui os países 
economicamente mais fortes da América Latina : Brasil , México, Argentina, 

Venezuela, possivelmente o Chile e Cuba . Inclui toda a faixa externa da Europa : a 

parte sul de Portugal , a Espanha , Itália e Grécia; a maior parte d a Europa do Leste ; 

partes da região norte , com o a Noruega e Finlândia. - ' Inclui um a série de países 

árabes: Argélia, Egito e Arábia Saudita; e também Israel. Inclui, na África, pelo menos 

a Nigéria e o Zaire e, na Ásia, a Turquia, Irã, índia, Indonésia, China, Coreia e Vietnã. 

E inclui a velha Commonwealth branca: Canadá, Austrália, África do Sul e, 

possivelmente, a Nova Zelândia (Wallerstein, 1979:100) (ARRIGHI, 1997, p. 141 e 

142).  

 

 

Para Arrighi, os países citados por Wallerstein não se enquadram nos dois critérios 

estabelecidos por ele:  

 
Na realidade , a lista simplesmente inclui todos os Estados que parecem ocupar uma 

posição intermediária na economia mundial , do ponto de  vista ou de seus níveis de 

renda ou de seu poder no sistema inter-Estados . A ligação entre essas posições e a 

estrutura da economia mundial , tal  como expressa no conceito de semiperiferia , se 

perde inteiramente , e a lista poderia ter sido organizada sem qualquer referência a 
esse conceito . Não é de se estranhar que até mesmo estudiosos que nutrem simpatia 

pelo conceito de semiperiferia se queixem de suas ambiguidades e falta de 

operacionalidade (ARRIGHI, 1997, p. 142).  

. 

 

Portanto, para o pensador italiano, conceito de semiperiferia permanece “prisioneiro da 

ambiguidade de seus usos”, por ter duas dimensões que se contradizem, uma econômica e outra 

política, por guardar “uma situação intermediária na hierarquia da economia mundial”, e porque 

no âmbito político “ela enfatiza a ação voluntária dos Estados para melhorar a posição relativa 

de seus países, aceitando a competição, mas, ao mesmo tempo, buscando uma política de 

equiparação (Aymard , 1985:40)”  (ARRIGHI, 1997, p. 143 e 144). 

De acordo com Arrighi (apud OURIQUES e VIEIRA, 2017, p. 204), apesar não ser 

muito comum, é possível que um país alcance mobilidade dentro deste sistema (centro, 

periferia, semiperiferia), mas para alcançá-la os Estados precisam lutar contra os processos de 

exclusão e exploração, o que não ocorreu ao longo do processo de desenvolvimento do país. Se 

por um lado, podemos afirmar que o Brasil ocupa uma posição intermediária dentro das 
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classificações do sistema-mundo, pensado por Wallerstein, se tornando um membro de 

destaque na semiperiferia mundial, por outro esta posição é constantemente ameaçada pela 

permanência dos problemas estruturais do país: 

 

As características da industrialização brasileira — Estado fraco nos planos político, 

fiscal e financeiro; dependência de tecnologias importadas; ausência de empresas 

nacionais capazes de gerar soluções tecnológicas próprias — revelaram toda a sua 

força na década de 1980 quando, ao mesmo tempo que a industrialização substitutiva 

de importações tinha chegado a seu auge, reduziram-se os empréstimos externos e, na 

mesma proporção, a capacidade de financiamento do Estado brasileiro, que se viu 

impotente para fomentar a entrada na terceira revolução industrial de um parque que 

não tinha incorporado a inovação tecnológica ao seu modo normal de funcionamento 

(OURIQUES e VIEIRA, 2017, p. 206 e 207). 

 

Não é novidade afirmar que o processo de modernização capitalista do país tenha sido 

conduzido “de forma a perpetuar em seu comando uma sociedade de elite no poder, estruturada 

desde os tempos coloniais, a qual tem privilegiado uma relação estreita com o capital 

estrangeiro, a partir um modelo expatriador em detrimento da acumulação interna”, em face da 

remessa de lucros (SCHIFFER, 2006, p. 118): 

 

Vários são os exemplos históricos da reimposição sistemática deste modelo, nos quais 

a participação do capital estrangeiro foi relevante. Dentre estes deve-se ressaltar a 

implantação da “industrialização pesada” na região metropolitana de São Paulo em 
meados da década de 50 por ter significado a diretriz industrial que orientou desde 

então os rumos político/econômico e do (sub) desenvolvimento do país. Este surto 

industrial voltado à substituição de importação de bens de consumo, caracterizou-se 

pela implantação de novos setores industriais a partir de capital estrangeiro, 

notadamente o automobilístico e em menor escala o químico-farmacêutico e 

indústrias de bens de produção (SCHIFFER, 2006, p. 119).  

 

 

         Um outro processo que caracterizou a instauração do capitalismo no Brasil é denominado 

modernização conservadora, caracterizada pelo avanço de um projeto industrial capitalista sem 

que se rompesse com a arcaica estrutura de terras do país. Segundo Pires e Ramos (2009, p. 

411), apesar de ter sido elaborado por Barrington Moore Junior para dar conta da realidade na 

Alemanha e no Japão, essa ferramenta analítica foi muito utilizada por pensadores nacionais ao 

longo do século XX para entender a realidade brasileira. Tal processo, segundo estes autores, 

significa uma modernização que “alicerçou-se sobre um processo de industrialização 

condicionado pelo pacto político tecido entre a burguesia e os terratenentes” (Pires e Ramos 

2009, p. 411).  
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Logo, este processo não destruiu os elementos tradicionais da realidade brasileira, 

provenientes da antiga sociedade pré-industrial, e os proprietários rurais permaneceram no 

centro do poder político: 

 
A Modernização Conservadora e as Revoluções Vindas de Cima, tiveram como 
característica o fato de a burguesia nascida da revolução capitalista não ter forças 

suficientes para romper com a classe dos proprietários rurais, resultando em um pacto 

político entre a classe dos terratenentes e a burguesia. Tal pacto se deu com o objetivo 

de manter um projeto conjunto de construção de uma sociedade capitalista, contudo 

arraigada em uma estrutura de dominação, em cujo centro de decisão política do 

Estado, os interesses da classe dos proprietários rurais se mantivessem enraizados 

(PIRES e RAMOS, 2009, p. 414). 

 

 

Para Pires e Ramos (2009), nem todos os brasileiros vão conseguir acesso ao mercado 

de trabalho, pois a modernização do campo fez com que muitos produtores rurais perdessem 

suas terras, sendo obrigados a se deslocarem para os centros urbanos em busca de novos postos 

de trabalho:  

 

Entretanto, o núcleo capitalista (industrial e urbano), em decorrência das crises 

econômicas vivenciadas pela economia brasileira, especialmente a partir dos anos 80 

do século XX, não absorveu todo o excedente de trabalhadores expulsos da terra. A 

questão agrária tornou-se então mais grave, haja vista que o descompasso entre a 

expulsão de mão-de-obra livre do setor rural foi mais forte vis-à-vis à absorção destes 
trabalhadores pelos núcleos capitalistas. Por sua vez, estes estoques de trabalhadores 

rurais livres tiveram um papel fundamental para o processo de acumulação de capital, 

principalmente em uma economia crivada pela heterogeneidade estrutural como a 

brasileira, porque rebaixou mais o poder de compra dos trabalhadores (PIRES e 

RAMOS, 2009, p. 420). 

 

Para compreender melhor essa modernização da sociedade brasileira pós-1930, faz-se 

aqui uma opção pela produção teórica do sociólogo Francisco de Oliveira, especialmente da 

sua obra Crítica à razão dualista/O ornitorrinco, dois ensaios, sendo o primeiro de 1972 e o 

segundo de 2003. Nessas obras, Chico de Oliveira pretendeu fazer uma revisão do modo de se 

pensar a economia brasileira, demonstrando como o setor moderno da economia serviu-se do 

setor "atrasado" para se desenvolver, “cravando uma unidade contraditória, mas funcionalmente 

operante, contra a interpretação dominante que via antagonismo e incompatibilidade entre os 

dois setores ou "pólos" (Mello e Silva, 2005). Chico de Oliveira em seu primeiro ensaio, de 

1972,  critica o economicismo das análises realizadas na época, se opondo, especialmente ao 

dualismo do pensamento da CEPAL2: 

 
2 Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, criada em 1948, é uma das cinco comissões regionais 

das Nações Unidas e sua sede está em Santiago do Chile. Foi fundada para contribuir ao desenvolvimento 

econômico da América Latina, coordenar as ações encaminhadas à sua promoção e reforçar as relações econômicas 



   
 

26 
 

O esforço reinterpretativo que se tenta neste trabalho suporta-se teórica e 

metodologicamente em terreno completamente oposto ao do dual-estruturalismo: não 

se trata, em absoluto, de negar o imenso aporte de conhecimento bebido diretamente 

ou inspirado no “modelo Cepal”, mas exatamente de reconhecer nele o único 

interlocutor válido, que ao longo dos últimos decênios contribuiu para o debate e a 

criação intelectual sobre a economia e a sociedade brasileira e latino-americana 

(OLIVEIRA, 2013, p. 31 e 32).     

 

             

           Oliveira problematiza o conceito de subdesenvolvimento, muito utilizado naquele 

contexto, por este arrastar uma dualidade, uma oposição entre “atrasado” e “avançado” que só 

se sustenta no plano teórico: “de fato, o processo real mostra uma simbiose e uma organicidade, 

uma unidade de contrários, em que o chamado “moderno” cresce e se alimenta da existência do 

“atrasado” (...) (OLIVEIRA, 2013, p. 32) . Portanto, argumenta que não se pode considerar o 

subdesenvolvimento como uma forma própria das economias pré-industriais, que estão em um 

caminho para o desenvolvimento capitalista, uma etapa a ser superada, mas é, na verdade, uma 

produção do próprio capitalismo: 

 

Na grande maioria dos casos, as economias pré-industriais da América Latina foram 

criadas pela expansão do capitalismo mundial, como uma reserva de acumulação 

primitiva do sistema global; em resumo, o “subdesenvolvimento” é uma formação 

capitalista e não simplesmente histórica (OLIVEIRA, 2013, p. 33).   

 

Neste mesmo sentido, Andre Gunder Frank, em seu artigo “O desenvolvimento do 

Subdesenvolvimento” de 1963, consolida a Teoria da Dependência, quando defende ser o 

subdesenvolvimento um produto histórico de relações econômicas do capitalismo, e não uma 

etapa anterior do desenvolvimento a ser superada numa marcha:  

 

Habitualmente se afirma que o desenvolvimento econômico se produz em uma 

sucessão de estágios capitalistas e que os países subdesenvolvidos de hoje estão ainda 

em um estágio, que às vezes se descreve como estágio original da história, pelo qual 

os países atualmente desenvolvidos passaram há muito tempo. Porém, basta um 

moderado conhecimento da história para ver que o subdesenvolvimento não é original 

nem tradicional e que nem o passado nem o presente dos países subdesenvolvidos se 
parece em qualquer aspecto relevante com o passado dos países hoje desenvolvidos. 

Estes nunca estiveram subdesenvolvidos, ainda que possam ter sido 

nãodesenvolvidos (FRANK, 1996, p. 02 e 03).  

 

 Ao abordar o aspecto da dependência, Oliveira considera que muito teóricos vinham 

até então focando a questão do desenvolvimento no âmbito das relações externas, deixando de 

 
dos países entre si e com as outras nações do mundo. Posteriormente, seu trabalho foi ampliado aos países do 

Caribe e se incorporou o objetivo de promover o desenvolvimento social (CEPAL, 2020). 
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tratar os aspectos internos das estruturas de dominação típicas da acumulação em países como 

o Brasil: 

O problema transformou-se assim em uma oposição entre nações, passando 

despercebido o fato de que, antes da oposição entre nações, o desenvolvimento ou o 

crescimento é um problema que diz respeito à oposição entre classes sociais internas 

(OLIVEIRA, 2013, p. 33). 

     

Para Oliveira, portanto, a leitura cepalina da realidade brasileira pecava quando 

realizava um diagnóstico da condição de dependência que focava apenas nas  relações 

econômicas no contexto da divisão internacional do trabalho. Desse modo, bastaria uma 

alteração na configuração das economias nacionais da América Latina para que as inserções 

internacionais fossem também alteradas. E assim: 

 

Com seus estereótipos de “desenvolvimento autossustentado”, internalização do 

centro de decisões”, “integração nacional”, “planejamento”, “interesse nacional”, a 

teoria do subdesenvolvimento sentou as bases do “desenvolvimentismo” que desviou 

a atenção teórica e a ação política do problema da luta de classes, justamente no 

período em que, com a transformação da economia de base agrária para industrial-

urbana, as condições objetivas daquela se agravam (OLIVEIRA, 2013, p. 34).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Oliveira também critica a análise que atribui apenas à substituição de importações a 

arrancada industrial. Para ele, tal noção privilegia as relações externas das economias 

capitalistas, dando a noção a que a industrialização se deu por uma necessidade de ampliação 

do consumo  e não da produção. E para entender esta questão, Oliveira apresenta as 

transformações que ocorreram no processo de acumulação do campo e da indústria, que se 

alimentaram mutuamente, ao contrário o que se pregou o dualismo cepalino. 

No campo, houve uma combinação de um padrão primitivo com a inserção de novas 

dinâmicas no setor agropecuário. Segundo Oliveira, o proletariado rural se forma, mas não 

ganha estatuto de proletariado, já que a legislação e a trabalhista e a previdência seguiram 

inexistentes para esses trabalhadores, que acabam por garantir uma espécie de acumulação 

primitiva ao capital, que não está apenas na gênese do capitalismo, mas passa a ser estrutural 

através dos processos de aberturas de fronteiras agrícolas: mesmo que não seja expropriado da 

terra: 

[...] o trabalhador rural ou o morador que ocupa a terra, desmata, destoca, e cultiva as 

lavouras temporárias chamadas de “subsistência”; nesse processo ele prepara a terra 

para as lavouras permanentes ou para a formação de pastagens, que não são dele, mas 

do proprietário. Há, portanto, uma transferência de ‘trabalho morto’, de acumulação, 

para o valor das culturas ou atividades do proprietário, ao passo que a subtração de 

valor que se opera para o produtor direto reflete-se no preço dos produtos de sua 

lavoura, rebaixando-os. Esse mecanismo é o responsável tanto pelo fato de que a 
maioria dos gêneros alimentícios vegetais (tais como arroz, feijão, milho) que 
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abastecem os grandes mercados urbanos provenham de zonas de ocupação recente, 

como pelo fato de que a permanente baixa cotação deles tenha contribuído para o 

processo de acumulação nas cidades; os dois fenômenos são, no fundo, uma unidade 

(OLIVEIRA,  2013, p. 43) 

.     

  

Portanto, para Oliveira, apesar da aparente dualidade, agropecuária e indústria compõem 

uma integração dialética, pois a agricultura, neste modelo, cumpre um papel vital para a 

expansão do sistema, seja fornecendo grandes massas de  força de trabalho, seja fornecendo os 

alimentos. Longe de um crescente e acumulativo isolamento, há relações estruturais entre os 

dois setores que estão na lógica do tipo de expansão capitalista dos últimos trinta anos do Brasil 

(OLIVEIRA, p. 47). 

Três décadas depois, Chico de Oliveira publicaria um ensaio que faz um balanço do 

capitalismo brasileiro nos anos 2000, que leva o nome de um animal mamífero adaptado à vida 

aquática e que coloca ovo: o ornitorrinco, um ser que não é isso nem aquilo. Oliveira aponta 

que ao longo desses 30 anos há um esgotamento da promessa do desenvolvimentismo que nunca 

se cumpriu: deixamos de ser subdesenvolvidos, mas não conseguimos extinguir as calamidades 

do subdesenvolvimento.  

 

1.3. O conceito de superexploração do trabalho de Ruy Mauro Marini  

 

            Nesta sessão, abordaremos a obra de Ruy Mauro Marini (2006), e de antemão, 

afirmamos que encontramos neste autor uma análise sobre o desenvolvimento do capitalismo 

no Brasil que caminha na mesma direção da noção de modernização conservadora e da 

formação de um “Ornitorrinco”, segundo Oliveira (2013). Mas não nos parece que haja um 

diálogo direto entre os dois autores. Dialética da dependência foi escrita um ano depois de 

Crítica à razão dualista, mas não se encontra menção de Marini à Oliveira. De qualquer forma, 

fica nítida a convergência de pensamento entre os dois, especialmente no tocante à crítica ao 

dualismo cepalino, já que ambos reconhecem uma complementaridade entre a agricultura e a 

indústria para a formação do capitalismo brasileiro, e apresentam em comum a preocupação 

com a luta de classes, em vez da estrutura econômica e relações entre nações:  

 

É por isso que não cabe falar de uma dualidade estrutural dessa economia, tal como 

ela costuma ser entendida, isto é, como uma oposição entre dois sistemas econômicos 

independentes e até mesmo hostis. Ao contrário, o ponto fundamental está em 

reconhecer que a agricultura de exportação foi a própria base sobre a qual se 

desenvolveu o capitalismo industrial brasileiro” (MARINI, 2000, p.79). 
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O conceito de superexploração do trabalho do sociólogo Ruy Mauro Marini é essencial 

para a estruturação dessa pesquisa, pois além de possuir um caráter atual e pertinente à análise 

dos processos que marcam a instalação do Porto do Açu na região, possibilita um entendimento 

do próprio sistema capitalista brasileiro, por ser capaz de explicar a forma como o país se inseriu 

e ainda se insere nas relações internacionais. Portanto, é imperativo que, juntamente ao debate 

do conceito de superexploração do trabalho, se apresente mesmo que de forma sucinta, as 

condições que provocaram a condição de dependência do Brasil, segundo Marini. 

Ruy Mauro Marini foi um sociólogo brasileiro que teve pouco reconhecimento em 

nosso país, já que grande parte de sua obra foi produzida enquanto estava no exílio no Chile e 

no México, por conta do regime militar brasileiro. Outro fator que explica seu ofuscamento em 

sua própria terra foram as interpretações distorções de seus conceitos realizadas por autores 

como Fernando Henrique Cardoso e José Serra que debateram com sua obra, principalmente 

no ensaio Desventuras da dialética da dependência, publicado em 1978 em parceria pelos dois 

sociólogos: 

 

Nunca é demais lembrar que a divulgação desse trabalho no Brasil foi realizada sem 

a devida resposta de Ruy Mauro Marini. A réplica  foi somente traduzida e publicada 

no país mais de duas décadas depois. Certamente que nenhum autor de uma obra 

intelectual “ambiciosa” deve estar isento de formulações e posições equivocadas; 

porém, é dever da crítica pressupor a honestidade intelectual, o cuidado e o rigor nas 
interpretações para não criar falsos dilemas ou distorcer os argumentos do objeto 

criticado. No entanto, esse parece ter sido o destino dos trabalhos de Marini no Brasil, 

tendo sido objetos de uma crítica, em muitos sentidos, infundada e, aparentemente, 

mesclada com desavenças pessoais (SANTANA, 2013, p. 18).  

 

Em sua obra mais conhecida, Dialética da dependência, publicada em 1973, Marini se 

debruçou sobre a forma como o Brasil se inseriu no sistema capitalista de produção. Para 

Santana (2013), esta obra deve ser considerada um divisor de águas ao desenvolver o conceito 

de superexploração do trabalho3 e de subimperialismo4, um texto-síntese que pode ser 

comparado ao Manifesto Comunista, por gerar imensa polêmica e discussão e impactar 

profundamente o pensamento crítico latino-americano: “Analogamente ao texto produzido por 

Marx e Engels, conclamava o proletariado, neste caso latino-americano, à práxis revolucionária, 

 
3 Segundo Santana (2013, p. 18), este conceito também foi analisado em outras obras de Marini: os artigos O ciclo 

do capital nas economias dependentes (1979) e Acumulação de capital e mais-valia extraordinária (1979), além 

do texto de resposta à crítica de Fernando Henrique Cardoso e José Serra, intitulado As razões do 

neodesenvolvimentismo (1978). 
4 O subimperialismo é o processo de expanção da burguesia brasileira para o exterior, pois em razão da 

superexploração e  do baixo consumo, não pode contar com o crescimento do mercado interno. É, portanto, um 

desdobramento do alinhamento brasileiro ao imperialismo americano (MARINI, 2000, p. 69 e 70). 
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objetivando suprimir o capitalismo na sua expressão dependente e periférica” (SANTANA, 

2013, p. 17). Como foi dito anteriormente, o autor faz coro com uma leva de intelectuais latino-

americanos que estão pensando a situação de dependência numa abordagem crítica ao 

desenvolvimentismo das teses cepalinas e por ter forte influência do marxismo, tal corrente de 

pensamento ficou conhecida como Teoria Marxista da Dependência (TMD): 

 

A TMD colocava em relevo o caráter sui generis do subdesenvolvimento, que, sendo 

produto singular da expansão do modo de produção capitalista em escala mundial, 

não podia ser compreendido simplesmente como ausência de desenvolvimento. Disso 
decorre a crítica empreendida pelos autores às concepções desenvolvimentistas que 

pressupunham um processo linear de evolução das sociedades rumo às formas mais 

avançadas de capitalismo. Nesse quadro teórico-analítico, a categoria da 

superexploração do trabalho constitui-se em peça-chave do aporte marxista a uma 

visão dialética do processo de constituição das formações sociais latino-americanas, 

tornando-se uma das mais importantes contribuições teóricas ao pensamento social do 

subcontinente. Trata-se de uma categoria originalmente concebida por Ruy Mauro 

Marini a partir da economia política marxista, que a consagrou como núcleo de sua 

interpretação teórica acerca da gênese e do desenvolvimento do capitalismo 

dependente (SANTANA, 2013, p. 17).  

 

 

Nela,  Marini faz uma pertinente abordagem da condição da América Latina no sistema 

capitalista: para se inserir na dinâmica econômica global, países como o Brasil tiveram de fazê-

lo mediante uma acumulação baseada na superexploração do trabalhador, em que a tendência 

do sistema será a de explorar ao máximo a força de trabalho do operário, como forma de 

amenizar os efeitos da transferência de valor, para os países do centro capitalista, como aponta 

Carlos Eduardo Martins: 

 

O autor parte da compreensão do capitalismo como sistema mundial hierarquizado, 

monopólico e desigual que produz e reproduz padrões nacionais/locais distintos de 

acumulação. Este sistema cria centros mundiais da acumulação de capital e regiões 

dependentes em processo global de transferência de valor que tende a retroalimentar 
esta polarização. Enquanto os centros tendem, à medida que se desenvolve o modo de 

produção capitalista e sua base tecnológica industrial, a gravitar para a mais-valia 

relativa, os países dependentes fundamentam seus padrões de acumulação na 

superexploração do trabalho (MARTINS, 2013, p. 16 e 17). 

 

Marini demonstra que as funções que cumpre a América Latina na economia capitalista 

mundial vão além de oferecer uma mera resposta às exigências da acumulação nos países 

industriais: 

 

A participação da América Latina no mercado mundial contribuirá para que o eixo da 

acumulação na economia industrial se desloque da produção de mais-valia absoluta 

para a de mais-valia relativa, ou seja, que a acumulação passe a depender mais do 

aumento da capacidade produtiva do trabalho do que simplesmente da exploração do 
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trabalhador. No entanto, o desenvolvimento da produção latino-americana, que 

permite à região coadjuvar com essa mudança qualitativa nos países centrais, dar-se-

á fundamentalmente com base em uma maior exploração do trabalhador. É esse 

caráter contraditório da dependência latino-americana, que determina as relações de 

produção no conjunto do sistema capitalista, o que deve reter nossa atenção (MARINI, 

2000, p.112 e 113). 

 

É importante salientar a influência da Lei do Desenvolvimento Desigual e Combinado 

formulada por Leon Trotsky no pensamento dos teóricos marxistas da Dependência e, 

especificamente, na obra Dialética da Dependência de Marini. Apesar de não ter sido citado por 

Marini, como apontam Guimarães Jr. e Lopes ( 2016), a formulação de Trotsky sobre o avanço 

do capitalismo em países “atrasados” ou feudais como a Rússia e a formação de uma classe de 

trabalhadores assalariados evidencia a possibilidade de combinação do novo e do velho, do 

arcaico e do moderno. Neste sentido, a concepção trotskista rechaça o caráter etapista do 

capitalismo, negando que haveria uma trajetória a ser percorrida pelos países periféricos na 

busca pelo desenvolvimento. Em sua obra História da Revolução Russa,  afirma: 

 

As leis da História não têm nada em comum com o esquematismo pedantesco. O 

desenvolvimento desigual, que é a lei mais geral do processo histórico, não se revela, 

em nenhuma parte, com maior evidência e complexidade do que no destino dos países 

atrasados. Açoitados pelo chicote das necessidades materiais, os países atrasados se 

veem obrigados a avançar aos saltos. Desta lei universal do desenvolvimento desigual 

da cultura decorre outra que, por falta de nome mais adequado, chamaremos de lei do 

desenvolvimento combinado, aludindo à aproximação das distintas etapas do caminho 

e à confusão de distintas fases, ao amálgama de formas arcaicas e modernas 

(TROTSKY, 2007, p.21). 

 

Para Guimarães Jr. e Lopes ( 2016, p. 402), assim como Trotsky havia feito a leitura da 

experiência russa que “pulou” de uma economia feudal para a condição de país socialista a 

partir da Revolução de 1917, o sociólogo brasileiro defendia uma revolução socialista na 

América Latina que não precisasse passar necessariamente por uma revolução burguesa.  A Lei 

do Desenvolvimento desigual e combinado de Trotsky também aparece na forma como Marini 

tenta localizar a função da América Latina no mercado mundial: 

 

A ligação entre centro e periferia cumprindo seus papéis e reforçando suas 

características essenciais mutuamente é facilmente depreendida dos escritos de 
Marini. Para ele, parece claro que a possibilidade e a manutenção do desenvolvimento 

econômico de alguns países só foram possíveis em virtude do papel que as economias 

dependentes da América Latina e de outros continentes cumpriam no sistema em seu 

conjunto (GUIMARÃES JR. e LOPES, 2016, p. 403). 

 

Duarte e Mota Filho (2018), neste mesmo sentido, ressaltam que Marini queria mostrar 

que a estrutura produtiva dos países latino-americanos e suas relações comerciais com os países 
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capitalistas centrais – baseada na exportação de produtos primários e nas importações de 

manufaturados – se convertiam, gradativamente, numa espiral de endividamento, que resultava 

em dependência, “(...) uma relação de subordinação entre nações formalmente independentes, 

em cujo âmbito as relações de produção das nações subordinadas são modificadas ou recriadas 

para assegurar a reprodução ampliada da dependência” (MARINI, 2000, p. 109). Ou ainda: 

 

Competindo em inferioridade de condições, não apenas pela chegada tardia ao 

mercado internacional, como pelo grau menor de desenvolvimento das forças 

produtivas, as burguesias periféricas buscam compensar esse déficit com a 
superexploração do trabalho, uma combinação da mais-valia absoluta com a mais-

valia relativa e com a intensificação na exploração da mão de obra (MARINI, 2000, 

p. 08). 

 

 

Marini constrói o argumento de que o aumento da oferta mundial de alimentos e 

matérias-primas, pelos países mais pobres como o Brasil, foi acompanhado pelo declínio dos 

preços desses produtos se comparado ao preço alcançado pelas manufaturas produzidas pelos 

países industrializados: 

 

O que aparece claramente, portanto, é que as nações desfavorecidas pela troca 

desigual não buscam tanto corrigir o desequilíbrio entre os preços e o valor de suas 
mercadorias exportadas (o que implicaria um esforço redobrado para aumentar a 

capacidade produtiva do trabalho), mas procuram compensar a perda de renda gerada 

pelo comércio internacional por meio do recurso de uma maior exploração do 

trabalhador. Chegamos assim a um ponto em que já não nos basta continuar 

trabalhando simplesmente a noção de troca entre nações, mas devemos encarar o fato 

de que, no marco dessa troca, a apropriação de valor realizado encobre a apropriação 

de uma mais-valia que é gerada mediante a exploração do trabalho no interior de cada 

nação (MARINI, 2000, p.122 e 123). 

 

Portanto, na formulação de Marini, a condição de dependência desses países da América 

Latina faz com que a burguesia dependente, sem um projeto nacional, apele para a 

superexploração do trabalho como forma de amenizar os efeitos da transferência de valor, por 

meio da chamada troca desigual, para os países do centro capitalista, logo a superexploração do 

trabalho é a base da dependência e pode ser entendida da seguinte maneira: 

 

A categoria da superexploração do trabalho é compreendida como a representação de 

“uma forma de exploração em que não se respeita o valor da força de trabalho” 

(OSÓRIO, 2009), aumentando o produto excedente através de mecanismos que 

possam afetar de maneira direta ou indireta o desgaste mental e físico do trabalhador 

(SANTANA, 2013, p. 22).  
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Fica bem claro que Marini está baseando este conceito na teoria de valor de Karl Marx, 

mas apesar disso, segundo Santana, não existe nos textos de Marx a utilização concreta e precisa 

deste conceito: 

 

Porém, pode-se vislumbrar, sobretudo em O capital, a existência de certas premissas 

metodológicas para um, possível desenvolvimento posterior do conceito de 

superexploração do trabalho, como, por exemplo, quando Marx identifica situações 

em que a remuneração da força de trabalho por baixo do seu valor assume relevância 

teórica para a compreensão da dinâmica do sistema (SANTANA, 2013, p. 21). 

 

  Para Santana (2013), o fato de Marx tentar analisar o modo de produção em sua 

totalidade o levou a adotar um alto grau de abstração, partindo do pressuposto de que as 

mercadorias são trocadas por seus equivalentes em valor, inclusive a força de trabalho, e por 

esta razão ele não levou a fundo a investigação do rebaixamento dos salários em relação ao 

valor da força de trabalho. Mas, segundo Santana, algumas ponderações do pensador alemão 

indicavam possíveis consequências do aumento da jornada de trabalho: 

 

Marx destaca, portanto, a possibilidade de queda do preço da força de trabalho abaixo 

do seu valor, através de uma jornada mais prolongada, de modo que o seu desgaste 

acelerado não possa ser compensado por uma maior restauração, mesmo quando o seu 

valor nominal permaneça constante ou até mesmo venha a subir (SANTANA, 2013, 

p. 23).  

 

Logo, a tarefa de aprofundar nesta questão da violação da força de trabalho se realizará 

por continuadores do marxismo, como Marini. É o que veremos a seguir. 

Essa categoria, segundo Marini, apresenta três características: 1- a prolongação da 

jornada de trabalho, 2- o aumento da intensidade do trabalho e 3- a expropriação de parte do 

trabalho necessário ao operário para repor sua força de trabalho, configurando um modo de 

produção fundado exclusivamente na maior exploração do trabalhador, e não no 

desenvolvimento de sua capacidade produtiva, o que é esperado num contexto latino-americano 

de baixo desenvolvimento das forças produtivas: 

 

(...) nos três mecanismos considerados, a característica essencial está dada pelo fato 

de que se nega ao trabalhador as condições necessárias para repor o desgaste de sua 

força de trabalho: nos dois primeiros casos, porque ele é obrigado a um dispêndio de 
força de trabalho superior ao que deveria proporcionar normalmente, provocando-se 

assim seu esgotamento prematuro; no último, porque se retira dele inclusive a 

possibilidade de consumir o estritamente indispensável para conservar sua força de 

trabalho em estado normal. Em termos capitalistas, estes mecanismos (que além disso 

se podem dar e normalmente se dão, de forma combinada) significam que o trabalho 

se remunera por baixo de seu valor e correspondem, então , a uma superexploração 

do trabalho (MARINI, 2000, p. 126) 
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A conjugação de uma ou mais dessas modalidades tornaria o salário (preço da força 

de trabalho) insuficiente para compensar um processo de trabalho que exija um 

desgaste físico e mental além do normal, o que implicaria a violação da lei do valor 

da força de trabalho e a reprodução atrofiada desta. Nesse caso, o capital, ao encurtar 

o tempo de vida útil e de vida total do trabalhador, apropria-se, no presente, dos anos 

futuros de trabalho (SANTANA, 2013, p. 24).  

 

Para Duarte e Mota Filho (2018), o conceito de superexploração do trabalho, apesar de 

elaborado na década de 1960, se faz mais que necessário para o entendimento da condição de 

dependência assumida por diversos países na atualidade, como o Brasil, bem como das 

transformações gerais pelas quais o Mundo do Trabalho vem passando nas últimas décadas: “A 

superexploração da força de trabalho se codifica, dessa forma, como uma categoria própria da 

reprodução do capital nas economias dependentes, nos marcos das relações de troca no 

comércio internacional” (DUARTE e MOTA FILHO, 2018, p. 03). 

 

 

1.4. Globalização, neoliberalismo e transformações no mundo do trabalho e seus efeitos 

para a realidade brasileira  

 É sabido que nos anos 70, a crise econômica põe fim aos “anos dourados”, levando o 

capitalismo a formular respostas que transformariam o cenário mundial do ponto de vista 

econômico, político, social e geográfico. E como consideram Netto e Braz: 

Simultaneamente, começam a ser introduzidas alterações nos circuitos produtivos que 

deslocam cada vez mais o padrão que se consolidou nos “anos dourados”: esgota-se a 

modalidade de acumulação denominada rígida, própria do taylorismo-fordismo, e 

começa a se instaurar aquela que vai caracterizar a terceira fase do estágio 

imperialista, a acumulação flexível (NETTO e BRAZ, 2009, p. 215). 

 

 Essas mudanças refletirão na dimensão política: a configuração política do 

neoliberalismo modifica o papel do Estado nas relações capitalistas, possibilitando o alcance 

global que o capital deseja, processo conhecido como Globalização. Esse novo padrão se 

internacionaliza e assiste-se à formação de um mercado global que  é definido por Milton Santos 

(2009b, p. 23.), como “o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista”. 

Portanto, o sistema de técnicas hegemônicos da atualidade é extremamente invasor, devido a 

sua rapidez e capacidade de se generalizar (SANTOS, 2009a, p. 195). 

A Globalização seria marcada pela combinação de fatores que possibilitem sua 

existência: a fragmentação do processo econômico, garantido pela presença “de pedaços desse 

aparelho técnico unitário e disperso”; e pelo comando único de todo o processo pelas empresas 
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multinacionais que competem entre si, buscando sempre uma mais-valia cada vez maior. 

(SANTOS, 2009a, p. 195). É o que Santos chama de mais-valia global: 

 

Tudo o que contribui para construir o processo de globalização, como ele atualmente 
se dá, também contribui para que a relação entre as empresas – e, por extensão, os 

países, as sociedades, os homens – esteja fundado numa guerra sem quartel. Como 

esta é a lei da produção e da circulação das firmas globais, a cada momento a mais 

mais-valia está buscando ultrapassar a si mesma (ibidem, p. 212).  

 

Aqui se situaria o chamou-se de aprofundamento da alienação do espaço  geográfico 

(BARRETO, 2013) 5: o poder das empresas globais estaria criando áreas que: 

 (...) atualmente funcionam sob um regime obediente a preocupações subordinadas a 

lógicas distantes, externas em relação à área da ação; mas essas lógicas são internas 

aos setores e às empresas globais que as mobilizam. Daí se criarem situações de 

alienação que escapam a regulação locais ou nacionais (...) (SANTOS, 2009b, p. 92-

93). 

 

 Ou ainda: “O espaço é hoje um sistema de objetos cada vez mais artificiais, povoado 

por sistemas de ações igualmente imbuídos de artificialidade, e cada vez mais tendentes a fins 

estranhos ao lugar e a seus habitantes” (SANTOS, 2009a, p.63). Para que o capital garantisse 

sua expansão pelo globo, se fez necessário destruir qualquer barreira que impedisse a 

concretização de seus interesses e a solução política para isso foi o desmonte (total ou parcial) 

do Welfare State e a adoção das práticas neoliberais. Daí surge a ideia de “morte do Estado”, 

ou de “Estado mínimo”, que, segundo Milton Santos, “melhoraria a vida dos homens e a saúde 

das empresas, na medida em que permitiria a ampliação da liberdade de produzir, de consumir 

e de viver. Tal neoliberalismo seria o fundamento da democracia” (SANTOS, 2009, p. 42).  

Logo, o que estaria se processando é o fortalecimento do Estado, no sentido de “atender 

aos reclamos da finança e de outros grandes interesses internacionais, em detrimento dos 

cuidados com as populações cuja vida se torna mais difícil” (SANTOS, 2009, p. 19).  Ou ainda 

segundo Netto e Braz: “Na verdade, ao proclamar a necessidade de um Estado mínimo, o que 

pretendem os monopólios e seus representantes nada mais é que um Estado mínimo para o 

trabalho e máximo para o capital” (NETTO e BRAZ, 2009, p. 227).  

 
5 A alienação do espaço geográfico foi tema de monografia da autora defendida em 2013 pelo curso de Licenciatura 

em Geografia do Instituto Federal Fluminense, intitulada: “Dos espaços alienados a espaços de esperança: o 

conceito de alienação em uma análise geográfica”. 
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Na América Latina, os efeitos do neoliberalismo foram ainda mais dramáticos, pois 

representou  o esgotamento das políticas desenvolvimentistas  que marcaram  algumas décadas 

do século XX. Os países latino-americanos, endividados, se submeteram à cartilha imposta pelo 

Consenso de Washington e sofreram chantagem dos organismos internacionais, como afirma 

Porto-Gonçalves :  

 

Vê se assim, que o colonialismo e o imperialismo não deixam de existir sob a 

globalização neoliberal. A colonialidade do poder tem na dívida externa e nas políticas 

de ajuste, recomendadas pelos organismos internacionais, seu principal instrumento 
de dominação política nos dias que correm  (PORTO-GONÇALVES, 2017, p.47). 

 

O ideário neoliberal defende a redução do Estado e passa a veicular ser a burocracia e 

os gastos estatais os responsáveis pela crise do sistema, mas, na verdade, seu objetivo era 

garantir que a atuação dos Estados Nacionais atendessem prioritariamente os interesses do 

capital, como demonstra Immanuel Wallerstein: 

 

A industrialização por substituição de importações era agora definida como um 

processo de favorecimento de corruptos; a construção estatal, como alimentando uma 

burocracia inchada; a ajuda financeira dos países ricos, como dinheiro derramado na 

sarjeta; e as estruturas paraestatais, como barreiras mortais para uma atividade 

empresarial lucrativa. Os Estados foram impelidos a adiar gastos com a educação e 
com a saúde. E foi realçado que as empresas públicas, consideradas, por definição, 

ineficientes, deveriam ser privatizadas o quanto antes. O ‘mercado’, mais do que o 

bem-estar da população, agora se tornava a medida de toda atividade adequada do 

Estado (WALLERSTEIN, 2009, p. 62 apud SANTANA, 2013, p. 104). 

 

Com a imposição da ética do mercado, elegem-se diversos governantes na América 

Latina que aplicam estes ditames neoliberais, como a privatização de empresas estatais, os 

cortes nos investimentos em benefícios e a desregulamentação de direitos sociais históricos que 

vão repercutir na questão do trabalho: 

Assim, o processo de neoliberalização tem provocado o esvaziamento das instituições 

de proteção ao trabalho, deixando largas camadas de trabalhadores vulneráveis às 
forças concorrenciais do mercado de trabalho, desequilibrando ainda mais a balança 

do poder em favor das classes mais favorecidas. A força de trabalho é vista, nesse 

contexto, como uma mercadoria descartável, o que torna o seu possuidor um ser 

socialmente vulnerável (SANTANA, 2013, p. 105). 

 

 

Nesse sentido, é bastante pertinente a discussão de Antunes (2007) que aponta para a 

necessidade de se compreender a nova morfologia do trabalho que, ao contrário do que muitos 

autores vêm defendendo, não está condenado ao fim, mas apresenta atualmente um caráter 
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polissêmico, resultado das fortes mutações que abalaram o mundo produtivo do capital nas 

últimas décadas e que ampliou a situação de precariedade dos trabalhadores de todo o planeta: 

Sabemos que quase um terço da força humana disponível para o trabalho, em escala 

global, ou se encontra exercendo trabalhos parciais, precários, temporários, ou já 

vivenciava a barbárie do desemprego. Mais de um bilhão de homens e mulheres 

padecem as vicissitudes do trabalho precarizado, instável, temporário, terceirizado, 

quase virtual, dos quais centenas de milhões têm seu cotidiano moldado pelo 

desemprego estrutural. Se contabilizados ainda os dados da Índia e China, a conta se 

avoluma ainda mais (ANTUNES, 2007, p.01). 

 

Ramos (2012) faz considerações acerca do conceito da precarização do trabalho a partir 

desse mesmo entendimento de que as transformações no modelo de produção fordista e no 

Estado keynesiano, no contexto da implantação de medidas neoliberais, são um marco para as 

mudanças no mundo do trabalho. No entanto, defende a necessidade de se traçar as diferenças 

que marcam o processo nos países centrais e nos países periféricos: 

 

Há uma importante diferença entre a precarização desencadeada pelas transformações 

no modelo produtivo e no sistema político-econômico no continente europeu e nos 

Estados Unidos e a precarização do trabalho no Brasil, ou em outras economias 

semiperiféricas, posto que a realidade objetiva e intersubjetiva nesses grupos de países 

gera parâmetros muito distintos de comparação. Enquanto no continente europeu a 

precarização se manifesta através de uma sequência de perdas em termos de 

seguridade social e, também, de salários pois se dá nos marcos do trabalho formal, 

nos países semiperiféricos, como o Brasil, é muito mais difícil trabalhar com esses 
“parâmetros de formalidade”, pois o trabalho formal não abrange a parcela mais 

significativa da nossa força de trabalho. Não podemos justificar, desta forma, as 

nossas perdas em termos de regulamentação trabalhista e salarial com base, apenas, 

em parâmetros de formalidade no emprego (RAMOS, 2012, p. 46) 

 

Para a autora, os países periféricos sempre viveram uma precarização estrutural do 

mercado de trabalho, onde nunca houve um Estado de Bem estar social: 

 

Nesses casos, a precariedade corresponde a uma situação que não é transitória, mas 

sempre existiu, e não se refere à remoção de proteções sociais existentes, como na 
Europa. A existência de grupos sociais historicamente precários em termos de 

trabalho, renda e condições de existência, a que chamamos “precarização histórica” 

do mercado de trabalho, é um fenômeno que pode ser notado em boa parte dos países 

semiperiféricos, e que Marcelo Lopes de Souza (2008a) vai denominar 

hiperprecariado urbano, mas que também pode ser encontrado nos países centrais (em 

proporção significativamente menor) (RAMOS, 2014, p.13). 

 

É nesse contexto de uma precarização histórica que as mudanças no fim do século XX 

vão também atualizar e aprofundar a superexploração do trabalho, por possibilitar uma maior 

extração de sobretrabalho a partir do ataque aos direitos trabalhistas: 
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E neste quadro, caracterizado por um processo de precarização estrutural do trabalho 

que os capitais globais estão exigindo também o desmonte da legislação social 

protetora do trabalho. E flexibilizar a legislação social do trabalho significa, não é 

possível ter nenhuma ilusão sobre isso, aumentar ainda mais os mecanismos de 

extração do sobretrabalho, ampliar as formas de precarização e destruição dos direitos 

sociais que foram arduamente conquistados pela classe trabalhadora, desde o início 

da Revolução Industrial, na Inglaterra, e especialmente pós-1930, quando se toma o 

exemplo brasileiro (ANTUNES, 2007, p. 06). 

 

 

Segundo Santana (2013, p. 83), Marini chegou a apontar a hipótese da generalização da 

superexploração como uma das tendências da globalização capitalista, já que o mercado 

chegaria a um grau de amadurecimento que: 

 

(...) determinaria o pleno restabelecimento da lei do valor, através da progressiva 

superação das barreiras nacionais à sua atuação (MARINI, 2000c). Nesse novo 

contexto, a ascensão do neoliberalismo serviria como uma mola propulsora para os 
propósitos da livre circulação de mercadorias e capitais. 

 

Para Duarte e Mota Filho (2018), na periferia, o neoliberalismo, implementado nos anos 

de 1990, significou a atualização e aprofundamento da superexploração: 

 

No caso do Brasil, a eleição de Fernando Collor de Mello marca um novo momento 

da ação concertada do capital contra o trabalho. A necessidade de "flexibilizar" a 

estrutura jurídica trabalhista foi aprofundada no governo FHC, em que foram 

aprovadas diversas alterações infraconstitucionais na legislação trabalhista 

(DUARTE e MOTA FILHO, 2018, p. 04). 

 

 Com os governos Lula e Dilma manteve-se uma pressão por parte da elite para que se 

efetivassem tais alterações na legislação trabalhista, no entanto, o crescimento econômico da 

época retardou tais anseios. Este quadro mudaria com o impeachment de Dilma Rousseff em 

2016 e a chegada de Michel Temer ao poder, pois “(...) em pouco tempo propostas contidas no 

documento do PMDB são remetidas ao Congresso como: a PEC55, a retomada do PL 4.302/98, 

que amplia a terceirização para todos os setores da economia, a reforma da previdência e a 

reforma trabalhista” (DUARTE e MOTA FILHO, 2018, p.05), que será analisada em seguida . 

A reforma trabalhista representou uma significativa modificação na Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT) criada no governo Vargas e foi aprovada em junho de 2017, passando 

a valer em novembro do mesmo ano, implementando a possibilidade de aumento da jornada de 

trabalho, o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, alterações na remuneração, nas 

férias, no banco de horas, no plano de cargos e salários e no sistema de descanso do trabalhador, 

prevendo também a negociação direta entre patrão e empregado a despeito da legislação  
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(Câmara, 2016). Todas essas mudanças apontam para uma situação não apenas de ampliação 

da precarização do trabalho, piorando as condições gerais do trabalho, mas também visam à 

redução, de um lado, da representação política da classe trabalhadora, e de outro, fragilizam o 

trabalhador frente à justiça do trabalho.  

Logo, segundo Duarte e Mota Filho (2018), a reforma possibilita um fortalecimento da 

classe capitalista, ocasionando uma ampliação da superexploração da força de trabalho no 

Brasil via ampliação da jornada de trabalho e instabilidade no trabalho, o que prejudica a 

reprodução da classe trabalhadora: 

 

Isso se deve primeiramente porque a reforma trabalhista amplia as possibilidades de 

rebaixamento salarial: de forma direta, ao definir como verba indenizatória parcelas 

salariais; e de forma indireta, ao permitir a terceirização irrestrita e ampliar as formas 

de contratação parciais (Teixeira et al, 2017). Isso fica evidenciado, em segundo lugar, 

na introdução do contrato intermitente que leva ao paroxismo a tentativa de 

subordinação do trabalho pelo capital. Nesse formato de contratação, não há 

regulamentação precisa quanto ao número de horas contratadas e à remuneração. Com 

isso, o trabalhador pode receber menos que o salário mínimo, uma vez que sua 

remuneração é proporcional às horas trabalhadas (DUARTE e MOTA FILHO, 2018, 

p.6). 

  

Importante frisar que está embutido neste conjunto de mudanças um forte ataque aos 

sindicatos nos itens que preveem o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical e a 

possibilidade negociação direta entre trabalhador e patrão. O objetivo é dificultar a existência 

desses sindicatos que passam a ter menor valor de recolhimento e menor importância política 

no sentido de representar os trabalhadores nas negociações. Mais adiante, vamos apresentar esta 

realidade vivida pelo sindicato que representa a construção civil no porto do Açu. 

Resta, portanto, apresentar como todas essas transformações estão impactando os 

trabalhadores das empresas ligadas ao Complexo portuário do Açu. É o que veremos no capítulo 

4. 
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2. A REGIÃO NORTE FLUMINENSE E O PROCESSO DE INSTALAÇÃO DO 

PORTO DO AÇU 

 

.  

Vimos anteriormente que  o Brasil se insere historicamente em um contexto econômico 

internacional via economia primário-exportadora que há séculos e ainda hoje permite o 

cumprimento e extrapolação das metas de acumulação nos países de economia central, mas é 

preciso compreender que essa acumulação hoje, em um capitalismo global e complexo, não se 

faz sem a exploração do trabalho alheio, e aí reside a contradição, ou o nó górdio: se a realização 

da acumulação cada vez mais ampliada nos países centrais vem se dando via mudanças 

qualitativas que implicam aumento da capacidade produtiva do trabalho (mais-valia relativa); 

nos países (semi) periféricos a ampliação dessa acumulação – que nunca esteve e nem estará 

destinada particularmente a estes – se dá às custas de um aumento da exploração do trabalhador, 

no limite, de sua espoliação. 

Tais transformações são compreendidas como produtos de dinâmicas que, em princípio, 

perpassam múltiplas escalas, porém, sem reconhecê-las verdadeiramente como parte dos 

processos que as constituem, são as típicas relações global-local em que o local é um “mero” 

instrumento para a realização/materialização de práticas que visam reproduzir estratégias de 

fortalecimento e amplificação do poder das corporações e suas redes internacionais. No entanto, 

busca-se ressaltar, de modo invertido, a desestruturação local que, de forma perversa, impõe 

novos modos de vida e existência incompatíveis entre si em termos de projetos, desejos e 

resultados. 

Para melhor entendermos esta posição dúbia assumida pelos países periféricos, vamos, 

na próxima sessão, tratar das transformações ocorridas no Norte Fluminense nas últimas 

décadas, da importância do papel do Estado em suas diferentes escalas para garantir os 

interesses do capital e , por fim, e do processo de instalação do Porto do Açu e seus impactos 

para o território.  

 

2.1. A Região Norte Fluminense e a questão da escala: reflexos da reestruturação 

econômica e transformações sócio-espaciais do Rio de Janeiro no fim do século XX 

 

A discussão do conceito de região e da análise regional, dentro e fora da Geografia, suscita 

uma grande quantidade de questões e considerações, e neste trabalho a abordagem da região (Norte 

Fluminense) vem necessariamente promovendo um debate também acerca da escala. 
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Ao longo da História do Pensamento Geográfico, o conceito de região, que, segundo 

Haesbaert (1999) seria o mais pretensioso dentro da disciplina e o mais reconhecido como um 

conceito geográfico por outros cientistas sociais, assumiu diversas roupagens. Segundo Paulo César 

da Costa Gomes (2012, p.52), três heranças do conceito de região são muito marcantes dentro da 

história da Geografia: “a primeira é que o conceito de região tem implicações fundadoras no campo 

da discussão política, da dinâmica do Estado, da organização da cultura e do estatuto da diversidade 

espacial.” Não há dúvida de que estes três aspectos ganham nova dimensão no final do século XX, a 

partir do processo de globalização, da reestruturação produtiva, da redefinição do papel do Estado, e 

da discussão da escala dos fenômenos geográficos. Diante, do exposto, esta sessão tem como objetivo 

relacionar a discussão em torno do conceito de região às mudanças ocorridas após o processo de 

restruturação produtiva no estado do Rio de Janeiro, mais especificamente na região Norte 

Fluminense, utilizando como base os trabalhos de José Luís Viana (2003 e 2016) e Floriano Godinho 

(2008). 

Com o processo de globalização, algumas escolas, sobretudo da economia, vão defender o 

fim das diferenças espaciais, e, portanto, das regiões, com o argumento de que tal processo teria um 

caráter homogeneizador, havendo necessidade de se pensar o mundo apenas numa perspectiva global 

e local. O geógrafo Neil Smith levanta esta discussão, numa leitura marxista do processo de 

reestruturação produtiva, indicando as mudanças sofridas pelo capitalismo no fim do século XX, e as 

transformações sociais, espaciais e do mundo do trabalho decorrentes da produção flexível. E defende 

a necessidade de definição da região diante desta nova dinâmica capitalista: “(...) regions are 

continually made, unmade and differently remade as the geographical fabric of certain process of 

capital accumulation, political change and cultural development.  (SMITH, 1988, p. 149). Haesbaert 

também questiona esse caráter homogeneizador da globalização:  

 

Mas a globalização, como bem sabemos, está longe de ser um consenso, em primeiro 

lugar por não representar um processo uniforme e, neste sentido, não ser propriamente 

global. Muitos pesquisadores preferem mesmo utilizar o termo sempre no plural, 

‘globalizações’, distinguindo aí suas múltiplas dimensões, a enorme desigualdade com 

que é produzida /difundida e seus diferentes sujeitos (HAESBAERT, 2010, p. 04). 

 

 

Outra contribuição fundamental para se entender o papel da região no processo de 

Globalização é a abordagem de Allan Scott (2000) que critica os globalistas e o discurso do fim 

dos territórios e defende o ressurgimento de formas regionais de organização após a reestruturação 

produtiva do sistema capitalista. Essas formas seriam as “global city-regions”, plataformas 

territoriais onde a globalização de fato aconteceria sendo, portanto, a escala mais importante para 

o capital. Em Klink (2001, p. 14), Scott é retomado:  
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A cidade-região global tornar-se ia, assim, a plataforma privilegiada para disputar os 

mercados globais, aproveitando-se de uma série de vantagens de aglomeração (...), seria 

o âmbito mais adequado para elaborar iniciativas político-institucionais novas e flexíveis, 

tais como exigidas no novo cenário de globalização. 

 

 

Neste contexto, uma importante questão se destaca: essas regiões, palco de aglomerações 

estariam buscando formas de participação e democracia? As cidade-regiões globais, além da 

importância econômica, têm buscado formas de organização política que de fato garantam seu 

desenvolvimento social?  Pela lógica dos globalistas, segundo, Klink (2001, p. 18), toda a relação 

de poder nesta dinâmica se daria em favor do capital volátil: 

 

Governos locais e comunidades não têm outra escolha senão oferecer todos os tipos de 

concessões (em termos de flexibilização do arcabouço de regulação, isenções tributárias 

ou até investimentos diretos do próprio governo local para atrair atividade econômica 

(KLINK, 2011, p. 18). 

 

 

Por outro lado, Klink também critica as abordagens do novo regionalismo, especialmente, 

por três motivos: o exagero sobre o grau de globalização da economia internacional, o mito de que 

o papel do Estado estaria fragilizado (discurso que beneficia o capital) e a grande ênfase do 

arcabouço teórico nos aspectos de consenso, parceria, cooperação, como se todos fossem “atores” 

do processo, com igual capacidade de atuação, o que, na verdade, estaria despolitizando o espaço 

e mascarando os conflitos territoriais.   

 

 

2.1.1. O papel do Estado em suas diversas escalas na acumulação do capital no Brasil 

e no estado do Rio de Janeiro 

 

Diante do exposto acima, cabe agora, pensar como se insere o estado do Rio de Janeiro 

nessa nova dinâmica, mais especificamente o Norte Fluminense. Floriano Godinho (2008, p. 213), 

afirma que, “diante dos processos de reestruturação das atividades produtivas que atuam e 

intervêm na organização dos territórios, do local ao global, renasce a importância da análise 

regional, que voltada para as particularidades, pode revelar aspectos que seriam mais dificilmente 

analisados na relação local/global”.  

Para Godinho, nas últimas décadas, as economias do estado passaram a apresentar 

características verdadeiramente regionais, menos dependente dos recursos fixos dos territórios e 

mais associada a qualificação dos recursos humanos disponíveis e determinados pela proximidade 

do centro metropolitano. Portanto, afirma que o desenvolvimento municipal não existe sem 
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referência a uma economia regional. Desta forma, entendemos que é preciso investigar como as 

relações entre o capital e o Estado se costuram no território brasileiro e geram sua desestruturação, 

como aponta Brandão: 

 

Historicamente o heterogêneo e continental território brasileiro pode ser visto pelas 

diversas rodadas de negócios e inversões de capital que foram se inscrevendo no 

território, sob a forma de camadas de estruturação e desestruturação de lógicas, 

relações e modos de existência e reprodução da acumulação do capital de grande 

porte, internacional, nacional e estatal, sobretudo ao longo do século XX 

(BRANDÃO, 2014, p.62). 

 

 

Segundo Pereira (2018), as mudanças ocorridas no fim do século acabam por modificar 

inclusive a noção de desenvolvimento defendida na maior parte do século XX, ligado a um 

projeto nacional de país. Com o esgotamento do padrão de  acumulação fordista no mundo, no 

final dos anos 1960 e a crise capitalista dos anos de 1970, ganha destaque a reestruturação 

produtiva do projeto neoliberal:  

 

O enfraquecimento do Estado produziu uma maneira distinta da visão teórica do 

Desenvolvimento. A perspectiva Regional passa assumir a centralidade do debate. 

Segundo Vainer (2007), as funções de acumulação e de legitimação passam dos 

Estados nacionais, para os poderes locais. Seguindo essa ótica, os poderes locais 

teriam mais capacidade de atrair empresas e oferecer bases históricas que integram os 

indivíduos. Brandão (2003) aponta que a função da ação pública se torna o 

gerenciamento do ambiente de mercado capaz de atrair mais empresas aos lugares 

como a seguir (PEREIRA, 2018, p. 18). 

 

 

Na mesma direção de Floriano Godinho, como apresentamos no início desta sessão, ao 

analisar a dinâmica socioeconômica e territorial do estado do Rio de Janeiro, Cruz (2016, p. 23) 

aponta que a década de 1990 se configura como um momento de crescimento econômico do 

estado, “após  décadas de indicadores desfavoráveis, particularmente com referência ao segmento 

industrial”. Tal retomada, segundo o autor, é impulsionada pela economia do petróleo no norte do 

estado e pela indústria automotiva no Médio Paraíba. Para este trabalho é importante apontar que 

a partir de 2005, outras transformações se consolidam na reestruturação do território fluminense: 

  
O ERJ6 vem ocupando uma posição estratégica, como corredor de fluxos de 

mercadorias vinculadas à nova inserção internacional da economia brasileira, como 

território de implantação de equipamentos de logística de circulação de bens e serviços 

entre o país e o exterior, antevendo profundos impactos má reestruturação da região e 

nas interações entre capital, região metropolitana e interior do estado (CRUZ, 2016, 

p.24). 

 
6  ERJ = estado do Rio de Janeiro (abreviação de Cruz, 2016)  
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Cruz afirma que tais investimentos territoriais no estado do RJ o posiciona numa 

plataforma de corredores nacionais de exportação e importação 7 e que fazem parte do Plano de 

Aceleração do Crescimento (PAC), recebendo investimentos do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). No entanto, é importante frisar que a 

retomada desse dinamismo não enfrentou as desigualdades sociais históricas do estado e que  

“tais investimentos constituem vetores na estruturação/ reestruturação/desestruturação do 

território” , já que favorecem sobretudo os interessses privados do capital envolvido (CRUZ, 

2016, p. 29): 

 

No período do lulismo, após 2003, as inversões de capitais privados com forte apoio 

estatal, sobretudo do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento), procurando 

criar os chamados grupos econômicos “campeões nacionais”, têm avançado nos 
setores agroindustriais e da indústria extrativa mineral. Também tem ampliado os 

subsídios aos capitais da indústria automobilística e da infraestrutura. Grandes 

investimentos estão em andamento em portos, refinarias, plantas siderúrgicas e 

automobilísticas etc. O PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), lançado em 

2007, procura mobilizar um poderoso bloco simultâneo de inversões em 

infraestrutura. O conjunto  dos investimentos estatais programados está organizado 

em três eixos de infraestrutura: logística, energética e “social- urbana” (BRANDÃO, 

2014, p. 64). 

  

Para Cruz, esse padrão de desenvolvimento do capitalismo caracteriza atualmente as 

nações periféricas, como as da América Latina que se submetem às imposições do mercado 

internacional,  a partir da exportação de commodities: 

 

Estimulou-se a inserção internacional por meio da produção e da exportação de 

commodities primárias e semi-industrializadas e de bens intermediários, com o aumento 

da demanda internacional decorrente, principalmente, das altas taxas de crescimento de 

países continentais, como China e Índia. Aí reside a pressão que gerou o movimento, 

subsequente ao aumento das exportações desses produtos, de investimentos em 

segmentos estratégicos, tais como infraestrutura e logística em energia, transporte, 
armazenagem, comunicação e comercialização, como os portos (CRUZ, 2016, p.52).  

 

 

Segundo Brandão (2014), são renovadas as formas de dominação no território 

privatizado brasileiro, marcadas pela perda de capacidade de concatenação por parte do Estado, 

com destaque para poder de decisão privado brasileiro, assumido pelo grande conglomerado 

 
7 Estes empreendimentos fazem parte da IIRSA (Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-
Americana), que busca maior integração física das infraestruturas logísticas, energéticas e de telecomunicações de 

doze países sul-americanos (BRANDÃO, 2014, p.64). Essas grandes obras vem gerando diversos conflitos sócio-

ambientais na América do Sul e amaeaçam a existência de diversos povos do continente. 
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oligopólico multiescalar (grupos estrangeiros ou empresas brasileiras internacionalizadas)  na 

estruturação e desestruturação do espaço nacional e latino- americano (BRANDÃO, 2014, p. 

62): 

 

As decisões de acumulação dos grandes capitais tem promovido a re-apropriação 

territorial privatista, conformando novas forças produtivas, mas também forças 

predativas, muito potentes, marcadas pela “fuga para a frente”, com o privilégio da 

órbita da circulação dos capitais e o controle inabalável da propriedade (rural e 

urbana) fundiária que sempre costuraram as equações política e econômica que 

produzem o espaço brasileiro. Na verdade, são forças totalitárias que, em sua 

extensividade e intensividade, dominam os espaços rurais, regionais e urbanos. O 

pacto de dominação está fundado em uma nova rodada histórica de privilégio das 

formas mercantis-patrimonialistas e financeirizadas-usurárias-rentistas, 
descompromissadas com o povo e a nação (BRANDÃO, 2014, p. 62): 

 

 

Para Brandão, essa atuação do capital no espaço nacional que acaba por promover um 

saque dos nossos recursos territoriais e a conformação de uma acumulação primitiva 

permanente só se realizam porque o Estado cumpre aí um papel decisivo:  

 

Enquanto condensação de ações e forças, o Estado, deslegitimizado e entregue a uma 

oligarquia de alta finança, da mídia e dos parlamentos, ou seja, submetido aos 

mercados de dinheiro, notícias e votos sanciona um ciclo histórico em que os capitais 

estão entregues às suas próprias impulsões (BRANDÃO, 2014, p. 62).   

 

Neste sentido, o autor destaca a importância de se discutir as forças e relações sociais  

que estruturam o Estado no nosso país. Tais definições ilustram bem o Estado brasileiro atual 

e serão necessárias para entendermos o processo de instalação do Porto do Açu na região Norte 

Fluminense que se concretizou a partir de diversas ações estatais (em suas diversas escalas) 

marcadas por uma “erosão dos padrões normativos de conduta e na gestão (cotidiana) de crises 

da pequena política, de curto ou sem horizonte temporal, e no privilégio de uma miríade de 

privatismos” (BRANDÃO, 2014, p. 68).   

De forma resumida, portanto, Brandão enxerga no contexto neoliberal a configuração 

de um Estado e sua estatalidade (seu conjunto de institucionalidades) que se torna 

deslegitimizado, exceto para garantir a acumulação de capital e facilitar as decisões do mercado 

em seu território: 

 

 

Como a segunda vertente de fascismo paraestatal, o fascismo territorial existe sempre 

que atores sociais com forte capital patrimonial retiram ao Estado o controle do 

território onde atuam ou neutralizam esse controle, cooptando ou violentando as 

instituições estatais e exercendo a regulação social sobre os habitantes do território 
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sem a participação destes e contra os seus interesses (SOUSA SANTOS, 2006, p. 85). 

Com o grande projeto de investimento privado, altamente subsidiado pelo Estado, o 

fascismo territorial se exacerba e a formas diversas de exceção permanente se 

instalam, sobretudo “sobre os oprimidos: (...) o patrimonialismo como exceção da 

concorrência entre capitais, a coerção estatal [anômica] como exceção da acumulação 

privada” (OLIVEIRA, 2003b, p. 131). O resultado é uma sociedade urbana de 

enclaves, fraturas e fragmentos, provedora de destituições, o que pode gerar cadeias 

de reações nos seus interstícios (BRANDÃO, 2014).  

 
 

A região Norte Fluminense historicamente já pode ser utilizada para caracterizar esse 

quadro: nas últimas décadas do século XX, essa região recebeu vultosos recursos financeiros da 

União, através do Próalcool e da instalação da economia do petróleo na Bacia de Campos, através 

dos royalties, mas tal desenvolvimento coordenado pelo Estado (sobretudo numa escala 

municipal) privilegiou uma elite, enquanto a região continua marcada pela pobreza, desemprego e 

desigualdade social. Para Cruz (2003), as elites regionais da pecuária e da agroindústria açucareira 

se apropriaram de forma corporativa desses recursos, obtendo o monopólio das ações, através da 

evocação regionalista em torno do Norte Fluminense que remete a um imaginário que tem 

sustentação em um “passado glorioso”. Tal dinâmica parece se aprofundar com a instalação do 

Complexo Logístico Industrial e Portuário do Açu (Clipa), instalado no município de São João da 

Barra e só é possível porque se vale da conivência do Estado. 

 

 

2.2. O efeito das políticas neoliberais para os portos brasileiros e a relação porto-cidade 

 

Diante das transformações trazidas pela reestruturação produtiva, o capital pressionará o 

Estado no sentido de flexibilizar a legislação para atender seus interesses. Por isso,  neste 

momento, iremos apresentar as principais transformações ocorridas na gestão e organização dos 

portos a partir do advento das políticas neoliberais no Brasil, que objetivaram estabelecer uma 

nova estratégia de acumulação do capital, assim como flexibilizar as relações trabalhistas, 

sobretudo as reformas portuárias através da promulgação da Lei nº 8.630, de 25/02/1993, 

conhecida como a Lei de Modernização dos Portos: 

 

No tocante ao sistema portuário, veremos que as reverberações da adoção do capital 

ao paradigma neoliberal nos portos nacionais, estabeleceu-se com: 1º) 

desmantelamento das empresas públicas, inclusive ligadas ao setor portuário, marcado 

pela promulgação da Lei nº 8.029 de 1990, que dispõe sobre a extinção/dissolução de 
entidades da administração pública federal ; 2º) a promulgação da Lei nº 8.031 de 

1990, criando o Programa Nacional de Desestatização (PND), consolidando o projeto 

de privatização; 3) promulgação da Lei nº 8.630 de 1993; 4) a Lei nº 8.987 de 1995, 

que redefiniu o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos no 
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país. A Lei de Modernização dos Portos, como ficou conhecida o marco regulatório 

Lei nº 8.630/93, reorganizou a legislação portuária brasileira, modificando desde à 

estrutura e organização das instalações físicas dos portos ao controle da mão de obra 

utilizada (BARROS, 2018, p. 37 e 38).  
 

A lei 8.630 de 1993 (governo FHC) se caracterizou como um marco da regulamentação 

do setor portuário, pois tornou possível a criação de mais uma categoria de portos, além dos 

privados e dos públicos, os portos mistos. Recentemente novas alterações foram realizadas na 

legislação portuária brasileira como o Novo Marco Regulatório dos portos” ou  Lei Nº12.815/13 

sancionada pela presidenta Dilma Rousseff teve como objetivo estabelecer “novos critérios para 

a exploração e arrendamento (por meio de contratos de cessão para uso) para a iniciativa privada de 

terminais de movimentação de carga em portos públicos. Além disso, as nova regras facilitam a 

instalação de novos terminais portuários privados” (G1, 28/04/2013). 

   Outra modificação na legislação portuária foi o Decreto nº 9.048/17 de Michel Temer 

que teve como principal modificação em relação ao decreto anterior a “(...) ampliação dos 

prazos dos contratos de arrendamento; a possibilidade de investimentos pelos arrendatários em 

áreas comuns do porto, que antes eram exclusivas ao poder concedente (dragagem, píer, acessos 

terrestres)”  (PORTAL ANTAQ 8, 23/06/2017). O capital enxerga tais modificações como 

diminuição da burocratização para se investir nas áreas portuárias, mas podemos enxergar tal 

processo como maior possibilidade de controle do território pelo capital. 

Para Monié (2006), a forma como se organizaram os portos historicamente no Brasil reflete 

nossa situação de dependência como país periférico e a partir da globalização e de uma política 

neoliberal, o Estado brasileiro se submete ainda mais aos ditames do capital privado: 

 

Na era colonial, os portos funcionavam como nós de trânsito para os produtos primários 

destinados ao mercado europeu. Na virada do século XIX para o século XX, a construção 
de portos modernos foi ditada pelos imperativos dessa divisão do trabalho em escala 

mundial. No momento da industrialização do país, a expansão das plataformas portuárias 

quebra um pouco esse esquema, à medida que a retração do processo histórico de 

globalização implica outras prioridades para os sistemas circulatórios, doravante 

centrados no território nacional em via de integração. Nos dias atuais, as transformações 

do sistema portuário são, a exemplo de um século atrás, em parte, impostas pelo ambiente 

mundial onde os países periféricos constrangidos pelos imperativos de pagamento do 

serviço da dívida externa especializam sua agenda de exportações, valorizando alguns 

produtos primários como a soja ou o ferro, no caso brasileiro (MONIÉ, 2006, p. 990 e 

991). 

 

 

 
8 Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
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Uma importante contribuição de Monié para nossa pesquisa é sua análise sobre a relação 

entre os portos e as cidades portuárias.  Para o autor, com a reestruturação produtiva e a exigência 

de mudanças no layout dos portos com, por exemplo, a introdução de contêineres para a 

movimentação de cargas, surge uma tendência de instalação de portos do tipo hub, megaportos 

voltados para o comércio internacional e que apresentam baixo grau de envolvimento com as 

cidades onde estão instalados: 

 

Ou seja, o porto é um simples equipamento de transporte, inserido numa rede global 

e a serviço da lógica exclusivamente global das multinacionais, que beneficia pouco 

o lugar onde ele se localiza. Por isso, o hub é sempre apresentado como enclave 

desterritorializado que não contribui para o desenvolvimento da região onde foi 

implantado (MONIÉ, 2006, p. 984 e 985). 

 

 

O Porto do Açu se enquadra nesta categoria, sendo o maior da América Latina e 

transportando navios de última geração, altamente integrado por redes internacionais, beneficiando 

pouco o município de São João da Barra e trazendo grandes impactos para a região Norte 

Fluminense. É o que veremos a seguir. 

 

 

2.3. O Norte Fluminense e o município de São João da Barra : breve histórico e recentes 

transformações 

 

A região norte fluminense é composta por nove municípios (Campos dos Goytacazes, São 

João da Barra, Macaé, São Fidélis, Conceição de Macabu, Quissamã, Cardoso Moreira, 

Carapebus e São Francisco do Itabapoana) e é marcada historicamente pela atividade 

canavieira, que desde meados do século XVIII se torna a principal atividade econômica da 

região, e um elemento que marcaria profundamente sua organização socioeconômica (SILVA, 

2017, p. 03). Segundo Cruz (2016, p. 56), a região foi contemplada por um grande montante de 

recursos públicos na década de 70 e 80, tendo seu maior município, Campos dos Goytacazes, a 

sede do complexo açucareiro. 

No século XIX, a atividade canavieira assiste a um processo de modernização com a 

inserção do engenho à vapor, que deu origem ao surgimento das usinas, no entanto, o Norte 

Fluminense não acompanha tal progresso técnico tal como a produção do estado de São Paulo 

começa a dar sinais de crise. No final dos anos de 1970,  a dinâmica da região passa por 

transformações com  a descoberta de Petróleo na plataforma continental da Bacia de Campos, 

mas não resolve seus históricos problemas de desigualdade social: 
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A partir do final  da década de 1970, o NF passa a ser uma região produtora de 
petróleo, sendo hoje responsável por mais de 80% da produção brasileira; desde o fim 

da década de 1980, recebe royalties pela extração do petróleo regional. No final da 

década de 1990, mudanças na legislação elevaram enormemente o percentual dos 

royalties destinados aos municípios produtores, o que os posicionou entre os maiores 

níveis per capita do país. Ao mesmo tempo, porém, o NF figura entre as regiões de 

menor desenvolvimento, considerando-se os aspectos das desigualdades de renda, da 

qualidade de vida, dos níveis e condições de pobreza e de emprego e do dinamismo 

da sua economia (CRUZ, 2016, p. 56). 

 

 

Cruz afirma que a desigualdade social da região Norte Fluminense está inteiramente 

associada à apropriação pelas elites agropecuárias e agroindustriais dos recursos enviados pela 

União, especialmente nos anos de 1970, quando a crise do petróleo fez o governo brasileiro 

incentivar a produção de álcool, transferindo fartos recursos para a região via Instituto do 

Açúcar e do Álcool. Tais elites se consolidaram com legítimas lideranças para garantir os 

interesses regionais e com a criação da Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento 

Regional (Fundenor) “viabilizaram o monopólio de recursos, num processo de fechamento da 

região” (CRUZ, 2016, p. 67), agravando a pobreza e a concentração de terras: 

 

Diminuíram e quase desapareceram as lavouras de subsistência e os cultivos 

tradicionais, como a mandioca, e generalizou-se a figura do boia-fria, trabalhador 

temporário e itinerante, residente nas favelas urbanas e rurais, expulso da terra e 
trabalhando em condições precárias, em regime de clandestinidade no vínculo, 

alternando o trabalho rural com o biscate urbano. Desapareceram o complexo metal-

mecânico e metalúrgico integrante da cadeia produtiva do açúcar  - toda a 

modernização foi subordinada à indústria  de máquinas e equipamentos de São Paulo 

- , além das indústrias ligados a insumos, subprodutos e produtos da cana, como a do 

melado, a da cachaça e a de doces. Houve concentração das terras e acentuado 

fracionamento dos minifúndios.  O NF assumiu definitivamente sua condição 

periférica na economia açucareira nacional (CRUZ, 2003) (CRUZ, 2016, p. 67). 

 

Essa condição de concentração e aprofundamento da desigualdade, segundo Cruz (2016, 

p. 67), deixará uma marca de precariedade nas condições de trabalho e emprego da região, já 

que a modernização gerou desemprego, levou muitos trabalhadores a migrarem para a cidade, 

ficando submetidos à sazonalidade da monocultura da cana e à baixíssimos salários. Esta 

discussão nos é cara, já que no quarto capítulo iremos abordar a situação do trabalhador na 

região Norte Fluminense e sua condição de superexploração. 

      

   2.3.1  A instalação do Complexo Portuário do Açu e seus impactos para o território 
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Cobrindo uma área de 130 km² e localizado estrategicamente ao norte do estado do Rio de 

Janeiro, o Porto do Açu começou a ser construído em outubro de 2007 no município de São 

João da Barra  que, segundo o IBGE, possui uma população em torno de  36 mil habitantes e 

458,611  km² de área.  

O empreendimento inicialmente era controlado pela empresa privada LLX pertencente à 

holding EBX do empresário Eike Batista, que se reestruturou em outubro de 2013, quando 

passou a ser controlado pela americana EIG , passando a se chamar comercialmente Prumo 

Logística Global, controlada pela EIG Global Energy Partners, fundo americano que atua nos 

setores de energia e infraestrutura, como explica Pessanha: 

 

Ainda em construção, o empreendimento do Porto do Açu, com dois grandes 

terminais e uma área de 90 km², teve o seu controle acionário transferido para a 

holding Prumo Logística Global S.A, o que ocorreu a partir da derrocada dos negócios 
financeiros e acionários do seu antigo empreendedor, principiada em outubro de 2013, 

seis anos depois de iniciadas as obras de implantação. Embora não tenha tido sua 

primeira fase encerrada, gradualmente, em novembro de 2014, as atividades de 

exportação de minério foram sendo empreendidas. Assim, o Porto do Açu passou a 

ser parte da holding Prumo, que, por sua vez, é controlada pelo fundo financeiro 

americano EIG (Global Energy Partners Company) ( PESSANHA, p. 2017, 416). 

 

O projeto contou com investimentos do governo federal, fazendo parte do então Plano de 

Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, e o total de investimentos pode chegar 

a R$ 40 bilhões, com capital público e privado, nacional e estrangeiro.  

 

Figura 1: Estrutura corporativa da Prumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: prumologistica.com.br. Acesso em  21/06/2018 
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O complexo incluiu também a construção de um mineroduto de 525 km de extensão, que 

levará o minério de ferro produzido pela MMX/Anglo Ferrous Mineração em Conceição de 

Mato Dentro/MG ao porto, cortando 32 municípios, e permitindo sua exportação (AGB, 2012, 

p.26 e 27). O projeto também previa a instalação de um condomínio industrial a ser construído 

na área de retaguarda do porto, no entanto, ao longo de mais de uma década, muitas 

transformações ocorreram em relação ao projeto inicial: 

 

O Complexo Portuário e Industrial do Açu, concebido como um condomínio 
industrial, foi em seu projeto original composto por diferentes unidades produtivas, 

dentre elas: indústrias siderúrgicas; unidades petroquímicas; unidades cimenteiras; 

montadoras de automóveis e usinas termoelétricas. Até o momento, todo o 

investimento concentrou-se no porto. A área ocupada pela Unidade de Construção 

Naval na implementação do porto é inferior a dez por cento dos 7.036 hectares 

desapropriados (COSTA, 2018, p. 77). 
 

Segundo o site da Prumo (2020), é o único complexo porto-indústria totalmente privado 

em funcionamento no Brasil e  em conjunto com o porto, está sendo formado um Complexo 

Industrial, onde seriam instaladas indústrias offshore, polo metalmecânico, base de estocagem 

para granéis líquidos, estaleiros, base para tratamento de petróleo, termoelétricas, pátio 

logístico, terminal de reparo naval, entre outros. Atualmente, o complexo lida com petróleo, 

minério de ferro, carvão, coque metalúrgico, bauxita e gipsita, assim como cargas gerais e de 

projeto. Vale dizer que em 2017, foi criada a Zona de Processamento de Exportação do Porto 

do Açu ("ZPE Açu") como uma área de livre comércio, voltada para exportações com 

administração privada e logística de apoio industrial.  

A aquisição mais recente do empreendimento é a construção da primeira usina 

termelétrica no Porto do Açu, pela Gás Natural Açu (GNA), subsidiária da Prumo Logística, 

através de consórcio Siemens e Andrade Gutierrez para a construção, como veremos no capítulo 

4. 
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Figura 2: Visão geral do Porto do Açu e empresas parceiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: prumologistica.com.br. Acesso em 21/06/2018.  
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Figura 3 : Empreendimentos em operação no Porto do Açu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: PESSANHA (2017, p. 466).  

 

O processo de Globalização traz consigo novas exigências logísticas e organizacionais, 

e neste contexto, a atividade portuária ganha uma nova importância no cenário global. O 

processo de conteinerização dos portos na década de 1970 institui um sistema de transporte de 

cargas que reduz a perda de cargas de maneira drástica, exigindo mudança no layout e na 

concepção de relacionamento do porto com as cadeias produtivas. Havendo grande dificuldade 

para a expansão dos terminais de contêineres em portos já existentes, se faz necessária a 

construção de novos portos afastados de áreas urbanas (QUINTO, 2011). 

Desta forma, ocorreu uma reestruturação da atividade portuária, já que parte das 

operações foi transferida para a iniciativa privada, e prevendo também um redesenho da 

concepção de funcionamento dos portos com a agregação das atividades industriais à atividade 

portuária processo, constituindo o formato de porto-indústria, ou MIDAS:  

 

Essas novas demandas deram origem uma nova tipologia de portos denominada 

MIDAs que significa “Maritime Industrial Development Areas”, também chamada de 

ZIP (Zona Industrial Portuária), ou simplesmente Porto-indústria. A lógica desses 

portos de tipologia MIDAs é unir as principais atividades do porto como a 

movimentação de cargas de granel líquidos e sólidos e a contêineirização das cargas 

gerais. O porto e área do distrito industrial se articulam com o objetivo de 

proporcionar ganhos no transporte de insumos, fabricação e destinação final dos 
produtos com maior valor agregado (TEIXEIRA, 2015, p. 48). 
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No Brasil, atualmente, os principais portos, como o de Santos, não possuem mais tanta 

capacidade de expansão, logo o formato MIDAS parece ser uma tendência em áreas não 

convencionais de industrialização. Hoje só existem três portos desse tipo no país: o Porto de 

Suape (PE), o Porto Itapoá (SC) e o Porto do Açu (RJ). 

Vale destacar que, se esse novo formato de porto-indústria apresenta por essência uma 

necessidade de grandes áreas de terra para sua instalação, já que combina diversas atividades 

produtivas, é provável que provoque maiores alterações no território, e consequentemente, maiores 

impactos sócio-ambientais.   

O Complexo Portuário do Açu atende à nova demanda de portos com capacidade para 

receber navios de grande porte, e concentra em sua retroárea atividades industriais, o que exige 

uma área muito grande para sua construção. Neste sentido, compreende-se a escolha da região 

para sua implantação, já que se configurava em vasta área, apresentando baixo custo e, ao 

mesmo tempo, relativa proximidade dos maiores centros do país, como São Paulo, Rio de 

Janeiro e Belo Horizonte (QUINTO, 2011) e da maior bacia de petróleo do país, a de Campos.  

  Neste momento é importante apresentar a tese de Roberto Moraes Pessanha (2017) 

sobre a relação entre porto e petróleo no território do Estado do Rio de Janeiro: para o autor, 

“apesar de originariamente ter sido projetado para a exportação do minério de ferro oriundo do 

estado de Minas Gerais” (2017, p.331), vários fatores irão aproximar o empreendimento da 

cadeia do petróleo, principalmente o fato de, após a falência de Eike Batista, passar a ser 

controlado por uma holding do ramo de energia: “O fato reforça a hipótese da expansão da 

dinâmica econômica do Circuito Espacial do Petróleo, na direção do município de Macaé para 

São João da Barra, por conta dos empreendimentos ligados ao Complexo do Açu” (Pessanha, 

2017, p.489). De acordo com o site da Prumo Logística:  

 

Localizado estrategicamente próximo às bacias de Santos, Campos e Espírito Santos 

e em operação desde 2014, o Porto do Açu está se tornando o maior hub energético 

do Brasil, integrando polos de petróleo, gás, indústria naval e petroquímica. Essa 

sinergia aumentará a competitividade desses setores, inclusive com instalações que 

dão suporte a toda a cadeira de O&G (SITE DA PRUMO, 2020). 
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Figura 4: Mapa da localização do Porto do Açu no Sudeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: ri.prumologistica.com.br/ Acesso em 25/06/2018 

 

Portanto, é importante destacar que essa nova tipologia portuária, em que exige uma 

grande retroárea, vem provocando conflitos em torno do controle de terras. Os processos de 

aquisição de terras no Açu para a construção do empreendimento estão rodeados de indícios de 

irregularidades e, dessa forma, se faz necessário situar o processo de aquisição de terras 

destinadas ao complexo dentro de um contexto global, segundo Saskia Sassen (2016), uma 

tendência de mudança global do padrão de aquisição e terras.   

Segundo Sassen (2016, p. 28), duas lógicas atravessam a reestruturação capitalista das 

últimas décadas: políticas econômicas de (des)regulamentação da maioria dos países, das quais 

as mais importantes são a privatização e a eliminação de tarifas sobre importações e a 

transformação de áreas cada vez maiores do mundo em zonas extremas para esses modos novos 

ou muito maiores de extração de lucros. 

Nesse contexto estariam se multiplicando “expulsões” de projetos de vida e de meios de 

sobrevivência, de um pertencimento à sociedade. Para a autora, o ano de 2006 se configura como 
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um marco, já que houve um rápido aumento no volume e na expansão geográfica das aquisições 

estrangeiras, bem como na diversidade dos compradores:  

A escala de aquisição de terras deixa uma enorme marca no mundo, caracterizada por 

um grande número de microexpulsões de pequenos agricultores e de cidades inteiras, 

e por níveis crescentes de toxidade na terra e na água ao redor das plantações 

instaladas nas terras adquiridas (SASSEN, 2016, p.100) 
 

 

Portanto, para Sassen (2016), o mundo assiste a números cada vez mais altos de pessoas 

desalojadas, de migrantes rurais que se mudam para favelas nas cidades, de cidades e de 

economias de subsistência destruídas, e, a longo prazo, muita terra morta. Milhões de pequenos 

proprietários brasileiros têm sido expulsos de suas terras, que foram absorvidas por vastas 

plantações de soja para exportação. Os empreendedores podem ser indivíduos e corporações 

nacionais ou estrangeiras (idem, p.101). 

             A discussão que Sassen desenvolve em seu livro “Expulsões” parece dizer muito a 

respeito do Complexo Portuário do Açu: tanto as fazendas Saco Dantas, onde hoje se localiza o 

Porto, e a Caruara, transformada numa Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), ambas 

foram compradas por Eike Batista através do Grupo X. Ao todo são 98 Km² adquirida pelo Grupo 

Eike Batista, um total que representa quase 32% da área total do município, segundo Teixeira 

(2015). Quanto às terras desapropriadas para a instalação do Distrito Industrial são processos 

permeados de inconsistências jurídicas e injustiças. 

Para o estabelecimento desse Distrito Industrial, denominado Condomínio Industrial do 

Complexo Portuário do Açu, o empreendimento contou com a atuação do governo estadual 

através da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN) 

que em junho de 2008 decretou a transformação de uma área de mais de 7.200 hectares no 5º 

distrito de São João da Barra em área de interesse público para a instalação de diversas 

empresas, enquanto centenas de famílias foram desapropriadas de suas terras. Segundo o 

Relatório de Impactos sócio-ambientais elaborado pela AGB (2012):  

 

A questão da desapropriação das inúmeras famílias, por exemplo e as garantias 

previstas no “reassentamento” dos atingidos foram pautas ocultas e pouco 

esclarecedoras nas audiências públicas promovidas pelo INEA e CODIN. Trata-se, 

neste caso de uma política de reassentamento compulsória, muito comum nas ações 

de “compensação” de grandes projetos de desenvolvimento, onde acredita-se que a 
troca de “terra por terra” atende aos critérios de sustentabilidade dos 

empreendimentos, se eximindo de considerar os efeitos destes deslocamentos nos 

modos de vida das populações e em suas relações afetivas, simbólicas, culturais. Os 

indícios de irregularidades nesse processo de retirada dos trabalhadores rurais da área 

para a implantação do CIPA envolvem tanto as áreas que teriam sido adquiridas pelo 

Grupo X quanto pela Codin (AGB, 2012, p.46 e 47). 
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No caso das áreas que estão sendo desapropriadas pela CODIN, os problemas 

envolvem a forma de notificação, erros de vistoria, subavaliação e assédio moral. A 

ASPRIM relata que as famílias têm sido intimidadas por agentes de segurança 

privada, contratados pela LLX, pela policia militar do 8° Batalhão de Campos e por 

ações criminosas, como o caso de agricultores que tiveram suas terras e lavouras 

invadidas e destruídas em pleno final de semana e no período noturno. Por outra, as 

tratativas da CODIN no caso das desapropriações tem sido as piores possíveis, com 

ações fraudulentas, onde grande parte das famílias tem recebido – a título de garantia 

e negociação de suas terras – um pequeno rascunho de papel, sem carimbo, assinatura, 
marca oficial da instituição, apenas anotações a caneta registrando o valor venal da 

terra, o valor das benfeitorias e o valor a ser pago na desapropriação. Não há nestes 

casos, nenhum mandato oficial da justiça, muito menos a presença de agente judiciário 

para acompanhar o processo (AGB, 2012, p.48). 

 

 

      Diante do exposto, fica evidente que o processo de instalação do Complexo Portuário 

do Açu no município de São João da Barra que se iniciou a partir da aquisição de terras por um 

representante da burguesia brasileira associado ao capital estrangeiro com a conivência do 

Estado em todas as suas escalas, vem gerando expulsões e graves conflitos sócio-ambientais na 

região: 

 

O Estado, nas suas três esferas, se antecipa na criação das condições gerais de 

produção, seja na alteração e flexibilização das legislações ambientais, seja nas 
mudanças operadas no Plano Diretor, retirando as áreas denominadas rurais – 

destinadas até então à agricultura e pecuária – e transformando-as em industriais. Essa 

concepção facilitou a desapropriação das terras dos camponeses, possibilitando seu 

repasse legal aos empreendedores; de início, à LLX, representada por Eike Batista; 

atualmente à PRUMO Logística S/A, principal holding de capital transnacional 

(COSTA, 2018, p. 72) 
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Figura 5: Área desapropriada no 5º Distrito do Açu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

             

 

 

     Fonte:  Nina Maria de Souza Barreto, trabalho de campo, 2018. 

 

             Neste padrão que vem se impondo, o território ganha centralidade no processo de 

desenvolvimento do capitalismo, numa dialética tripla capital-trabalho-natureza situando a 

“periferia mundial” como fonte inesgotável de natureza e força de trabalho baratas. Henry 

Acselrad trabalha nessa perspectiva com o conceito de conflito sócio-ambiental, pois entende 

ser o meio ambiente um palco onde se reproduzem diversos interesses e conflitos: 

 

O capital [...] mostra-se cada vez mais móvel, acionando sua capacidade de escolher 

seus ambientes preferenciais e de forçar os sujeitos menos móveis a aceitar a 

degradação de seus ambientes ou submeterem-se a um deslocamento forçado para 

liberar ambientes favoráveis para os empreendimentos [...] o capital dispõe da 

capacidade de se deslocar, enfraquecendo os atores sociais menos móveis e 

desfazendo, pela chantagem da localização, normas governamentais urbanas ou 

ambientais, bem como as conquistas sociais [...] assim o capital especializa 

gradualmente os espaços, produzindo uma divisão espacial da degradação ambiental 

e gerando uma crescente coincidência entre a localização de áreas degradadas e de 
residências e classes socioambientais dotadas de menor capacidade de se deslocalizar 

(ACSERALD, 2004, p. 32). 
 

              No mesmo sentido, Carlos Walter Porto-Gonçalves (2017) aponta que a generalização 

do instituto da propriedade privada, ao privar a maior parte dos homens e das mulheres ao 

acesso aos recursos naturais, cumpre uma relação fundamental na constituição do capitalismo 
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e assim, haverá sempre relações espaciais de dominação/exploração, tirando dos lugares, e 

mais, tirando dos do lugar, o poder de definir o destino dos recursos com os quais vivem 

(PORTO-GONÇALVES,2017, p. 290). 

Não é nosso objetivo adentrar nos impactos ambientais, mas vale considerar que desde 

2008, diversos conflitos surgiram na região do porto do Açu, como o fato de todo o 

licenciamento ambiental do porto do Açu ter sido feito de forma fragmentada, por instituições 

competentes distintas, sem levar em conta as relações de sinergia e cumulatividade dos 

impactos sócio-ambientais e sem ouvir as populações envolvidas (AGB, 2012).   

O empreendimento sofreu diversos processos por parte do Ministério Público, que por 

várias vezes ordenou a paralisação das obras. São inúmeros os impactos sofridos pelos 

municípios de Campos e, sobretudo, São João da Barra que abriga a mais extensa área de 

restinga do país, que está sofrendo com a degradação de suas lagoas, com o uso de grande 

volume da água do Rio Paraíba, com o impacto direto sobre as áreas de pesca, com a poluição 

ambiental, assim como o processo de salinização do solo e das águas da região, confirmado 

pelo INEA, em 2013. Fica nítida a conivência do Estado brasileiro em tantos processos 

recheados de irregularidades que tem como objetivo facilitar o caminhar das grandes empresas 

na sua ânsia de lucrar. 

O processo de instalação do Porto parece se configurar como um micro caso do processo 

de modernização conservadora abordado no primeiro capítulo desta dissertação: trabalhadores 

são expulsos da sua terra em nome da modernização trazida pela indústria, o que gera uma 

massa de trabalhadores sem terra e sem emprego. Enquanto isso, na outra ponta da cadeia, as 

empresas aumentam a exploração dos trabalhadores, a partir do rebaixamento dos salários, do 

não cumprimento e/ou lobby para alteração dos direitos trabalhistas (vide impactos recentes da 

Reforma Trabalhista). Apesar de nunca ter conseguido obter dados exatos referentes ao número 

total de trabalhadores empregados no empreendimento, segundo matéria do site Terra (2019), 

“o Complexo do Açu emprega atualmente mais de 7.000 trabalhadores, dos quais mais de 70% 

são oriundos das comunidades do entorno de São João da Barra e Campos dos Goytacazes, no 

Estado do Rio de Janeiro”. Dados que serão retomados mais adiante. 

Assim sendo, entende-se a inserção do capital internacional com a conivência do Estado no 

Distrito do Açu como um projeto que tem reflexos e impactos bem mais complexos do que o 

descompasso entre investimentos e desenvolvimento local-regional, ou do que a expectativa de 

dinamismo gerada e os objetos e relações concretamente produzidos, mas como um fenômeno 

responsável pela geração de uma conflitividade (sócio-espacial) que se reflete por um lado, na 
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dimensão de controle das terras, e no aumento da exploração do trabalho, por outro, ambos de 

difícil pactuação por suas dinâmicas multiescalares. É o que será abordado mais adiante. 
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3. METODOLOGIAS 

 

3.1. Um pouco da trajetória da pesquisa 

 

Ao longo do primeiro ano de pesquisa, nosso trabalho sofreu diversas alterações em 

relação ao projeto inicial submetido ao programa de mestrado. A princípio, nosso objetivo era 

investigar os conflitos sócio-ambientais decorrentes da desapropriação de terras do 5º distrito 

do Açu, realizada pelo governo do estado do Rio de Janeiro, no entanto, observamos um número 

expressivo de trabalhos em andamento ou já concluídos caminhando na mesma direção, como 

Costa (2018),  Suya (2014), Rodrigues e Lemos (2011) e  Monié (2015). 

Simultaneamente, à medida que avançávamos na discussão dos conflitos sócio-

ambientais e constatando um movimento crescente por parte do capital em transferir para os 

países pobres as atividades de maior impacto ambiental, passamos a investigar a posição do 

Brasil dentro da Divisão Internacional do Trabalho e o papel de subalternidade interesseira de 

parte da burguesia nacional, que se associa aos interesses externos, o que, inevitavelmente, nos 

levou ao conceito de subimperialismo, processo desvendado na obra de Ruy Mauro Marini (A 

dialética da dependência), e na releitura do mesmo por Virgínia Fontes (O Brasil e o capital-

imperialismo) e Raul Zibech (Brasil Potência: entre a integração regional e um novo 

imperialismo). 

A mudança mais definitiva em nosso projeto se deu a partir da leitura da obra Dialética 

da dependência de Marini (a principio para entender a lógica do subimperialismo brasileiro e o 

posicionamento da burguesia brasileira no jogo de forças do tabuleiro internacional), quando 

passamos a nos debruçar sobre o conceito de superexploração do trabalho , sua atualidade num 

contexto nacional de aprofundamento dos ataques aos direitos trabalhistas. Neste momento, 

decidimos por investigar a situação do trabalho nas empresas que compõem o Complexo 

portuário do Açu e começamos a nos perguntar se o conceito de superexploração do trabalho 

ainda poderia ser utilizado para entender as relações entre empresas e trabalhadores do Porto, 

já que foi um conceito elaborado há décadas atrás e em outro contexto do Brasil. Para isso, 

buscamos autores que se dedicam a estudar a obra de Marini como  Mathias Seibel  Luce, 

Carlos Eduardo Martins, Jaime Osório e Pedro Marques Santana, com o objetivo de confirmar 

a pertinência e limites deste conceito para explicar fenômenos mais contemporâneos. 

A definição do objeto de pesquisa se concretizou quando, ao manusearmos algumas 

informações já catalogadas sobre os conflitos sócio-ambientais, identificamos que juntamente 
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aos protestos dos trabalhadores do campo, havia diversas manifestações de trabalhadores de 

empresas ligadas ao Porto que denunciavam o desrespeito aos seus direitos trabalhistas. E aí 

construímos algumas perguntas sobre o objeto de pesquisa: em que medida podemos falar na 

existência de superexploração do trabalho nas relações entre empresas e trabalhadores do Porto? 

Quais são os elementos dessa superexploração? Podemos interpretar os diversos protestos de 

trabalhadores do Porto como uma forma de denunciar a superexploração do trabalho e outras 

formas de violação dos seus direitos? Qual o papel do território na dinâmica dessas 

manifestações?     

Diante dessas questões, fomos chegando ao nosso objeto e, para delimitar melhor nossa 

pesquisa, optamos por investigar os trabalhadores da construção civil, setor que mais contrata 

no período de construção de um grande empreendimento e, também, por ser um setor em que a 

maior parte dos trabalhadores sofre de uma precarização histórica, marcada por baixos salários 

e condições ruins de trabalho. Também decidimos por investigar apenas duas empresas da 

construção civil: a Acciona, por estar há bastante tempo no empreendimento (desde 2011) e por 

ser a que empregou o maior número de trabalhadores na história do empreendimento e a 

Andrade Gutierrez por ser a que emprega o maior número de trabalhadores no momento atual.  

Nossa pesquisa, do ponto de vista de sua abordagem, é classificada como qualitativa por 

levar em consideração que “há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito pesquisador, 

isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não 

pode ser traduzido em números” e que, de certa forma, apresenta suas próprias lentes e 

ferramentas de análise do fenômeno. Dessa maneira, nos baseamos na formulação de um 

problema e na interpretação dos fenômenos analisados a partir da atribuição de significados 

empreendida pelas pesquisadoras, não requerendo o uso de métodos e técnicas estatísticas 

(SILVA e MENEZES, 2015).  

 Em relação aos objetivos a serem alcançados, configura-se como uma pesquisa 

exploratória à medida que tentamos esmiuçar o problema a partir de levantamento bibliográfico, 

entrevistas e análise de fenômenos ligados à temática (GIL, 1999). 

        No tocante à escala, partimos da abordagem de Marcelo Lopes de Souza (2013) que 

subdivide a escala geográfica em escala do fenômeno, escala de análise e escala de ação. Este 

trabalho realiza uma leitura de conceitos em escala “macro”, mas que na prática se aplica ao 

estudo do “microrregional”. Em outras palavras, analisamos a atualidade do conceito de 

superexploração do trabalho de Ruy Mauro Marini no contexto brasileiro de país semiperiférico 

e as transformações que têm atingido o mundo do trabalho, ou seja, essa seria a nossa escala de 
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análise: a superexploração e expulsão/espoliação como condições da expansão do capitalismo 

central e consolidação de um subimperialismo periférico não menos nocivo e violento.    

 Mas, na medida em que temos como objetivo empírico a investigação das condições de 

trabalho oferecidas pelas empresas do Complexo Portuário do Açu, estabelecemos um recorte: 

essa seria a escala do fenômeno, dada a partir da abrangência física do objeto pesquisado 

(Souza, 2012, p. 181). Logo, nos esforçamos para entender como a dinâmica econômica que se 

atualiza permanentemente e as práticas de acumulação se territorializam de forma desigual e 

combinada entre o local e o global, por isso a importância do conceito de região como elo entre 

essas dinâmicas escalares, abordadas no capítulo 2. 

A escala de ação, que, segundo Souza “diz respeito a um aspecto específico e muito 

diretamente político” e ligado ao alcance espacial das práticas dos agentes, aparece no nosso 

trabalho na medida em que buscamos entender a forma de resistência dos trabalhadores da 

construção civil que se organizam em greves, piquetes, bloqueios de estradas e se fixam, mesmo 

que temporariamente, em um território (“dissidente”) com o intuito de alcançar visibilidade 

para suas causas e questionar a ordem vigente. 

 

3.2. Fases da pesquisa 

 

Após  realizarmos o levantamento bibliográfico e definirmos melhor o objeto da 

pesquisa, entramos em contato com o STICONCIMO, o sindicato que representa a categoria da 

construção civil no Norte Fluminense e passamos a estabelecer um certo contato o presidente 

José Eulálio que nos ofereceu muita informação para a pesquisa, nos concedendo ao todo três 

entrevistas: em abril de 2019, junho de 2019 e março de 2020. No entanto, as informações sobre 

as empresas e sobre trabalhadores, como quantitativo por empresa, local de origem do 

trabalhador, informações sobre gênero, escolaridade não foram fornecidas pelo sindicato, que 

alegou não ter acesso por conta da dificuldade de diálogo com as empresas que, segundo ele, 

tentam atrapalhar a atuação do sindicato. Uma importante informação divulgada pelo 

STICONCIMO foi a cópia de tabelas salariais (anexo I e II) de todas as funções da Construção 

Civil do Porto no ano de 2019. 

Tivemos muita dificuldade para localizar trabalhadores das duas empresas pesquisadas. 

O que me fez chegar até alguns deles foi o fato de ser professora do IFF campus Avançado São 

João da Barra e ter tido um aluno que trabalhou na Andrade Gutierrez, identificado ao longo do 

texto como de “Ajudante de elétrica I”, em referência à sua ocupação profissional, algo que irá 
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se repetir com todos os demais entrevistados como opção para preservarmos a identidade dos 

mesmos.  

A partir deste primeiro entrevistado, pudemos entrar em contato com mais oito 

trabalhadores da Andrade Gutierrez, sendo que cinco nos concederam entrevista e três não 

quiseram nem ao menos preencher um questionário on-line.  Portanto, aplicamos questionários 

(anexo III) e realizamos seis entrevistas (o roteiro consta no anexo IV) com trabalhadores da 

construção civil da Andrade Gutierrez que são referenciados de acordo com as funções que 

exercem como: ajudante de elétrica I, ajudante de elétrica II, ajudante de elétrica III, mecânico 

ajustador, rigger e eletricista montador.  

Conseguimos também o contato com dois trabalhadores da empresa Acciona através de 

um morador do Açu, mas ambos não quiseram ser entrevistados por medo de sofrerem 

represália, mesmo sabendo que não divulgaríamos as suas identidades na pesquisa.  

Também, por intermédio do IFF, obtive o contato de funcionários do RH da Andrade 

Gutierrez, da Acciona e da GNA. A funcionária da Andrade Gutierrez não respondeu, já os 

funcionários das outras duas empresas passaram endereços eletrônicos de outros funcionários 

que poderiam ajudar com a pesquisa. Só a GNA enviou um e-mail resposta, fornecendo algumas 

informações sobre a Termelétrica em fase de construção. 

Por fim, realizamos uma trabalhosa extração de informações da base de dados da RAIS 

(Relação Anual de Informações Sociais) que nos forneceu material para a e elaboração de 

gráficos e tabelas sobre os trabalhadores da construção civil do município de São João da Barra 

no período de 2006 a 20189. Outro fator que dificultou bastante a pesquisa é que, por estarmos 

pesquisando trabalhadores  de empresas privadas, a lei 12.527 de 2011, de acesso à informação, 

não possibilita a disponibilidade de dados  do CAGED para consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Sem o auxílio do colega Diego Moreira Siva da UFF-Campos não sei se isso teria sido possível, já que para se 

realizar uma consulta de dados de um setor no período anterior ao ano de 2016, é preciso listar os códigos de toda 

as funções (CBO – Classificação Brasileira de Ocupações), o que demandou muito trabalho. 
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4. SUPEREXPLORAÇÃO DO TRABALHO NO PORTO DO AÇU E OS 

CONFLITOS SÓCIO-ESPACIAIS 

 

  Este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados da pesquisa: confirmar o 

caráter atual da categoria de superexploração do trabalho de Ruy Mauro Marini para se pensar 

a realidade brasileira, em particular para compreender as relações entre empresas e 

trabalhadores da construção civil do Porto do Açu, especificamente das empresas Andrade 

Gutierrez e Acciona. Para tanto, iremos apresentar dados sobre as condições de trabalho na 

Construção Civil no Brasil e no município de São João da Barra, a partir da utilização de dados 

da RAIS e apresentando o conteúdo de entrevistas realizadas ao longo da pesquisa com 

trabalhadores do Porto e com o presidente do Sindicato que representa a categoria.  Também 

vamos apontar as recentes mudanças no cenário nacional que ampliam a precarização do 

trabalho como a aprovação da Reforma Trabalhista de 2017 que representou  um ataque a 

direitos dos trabalhadores das empresas ligadas ao Complexo portuário do Açu. 

 

4.1. Breve panorama da construção civil no Brasil 

 

A construção civil é um setor que obviamente acompanhou o processo de modernização 

da economia brasileira marcado pela industrialização, no século XX. De acordo com Campos  

(2018, p.04), entre a década de 1930 e 1950, ganham impulso em alguns estados brasileiros 

importantes projetos de modernização da sua infraestrutura econômica, principalmente pelo 

crescimento nas obras de construção da rodovias e na geração de energia a partir de usinas 

hidrelétricas, além das redes de transmissão e distribuição. Para este autor:  

 

Um momento decisivo da trajetória nacional do setor de infra-estrutura e construção 

civil foi durante a gestão federal de Juscelino Kubitschek (1956-1961). Ao longo de 

seu governo, as atividades do setor chegaram a um nível até então inédito, a partir dos 

empreendimentos previstos pelo Plano de Metas, sobretudo com a construção de 

Brasília e os seus projetos rodoviários. Foi a partir de então que as maiores 

empreiteiras passaram a desenvolver atividades de forma mais intensa. Até então, as 

construtoras eram dominantemente locais e regionais. A partir daquele período, 
algumas delas - principalmente as maiores paulistas, mineiras e cariocas - passaram a 

desenvolver atividades distribuídas de maneira razoável pelo território brasileiro. Não 

à toa, a partir daquele momento, elas passaram a se organizar em nível nacional e 

elaborar projetos e objetivos mais amplos e ousados (BENEVIDES, 1976; CAMPOS, 

2014) (CAMPOS, 2018, p.04). 

 

Ao longo do século XX, tal setor segue impulsionado nos grandes centros urbanos como 

Rio e São Paulo e atraindo massas de trabalhadores do campo, especialmente da região 
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Nordeste. A ocupação dos pedreiros, pintores e auxiliares sempre esteve marcada pela 

precarização, pelo alto índice de acidentes e por baixo salários e, no nosso entendimento, pela 

superexploração. Neste sentido, optamos por investigar os trabalhadores da construção civil 

ligados ao Porto do Açu, já que estão historicamente ligados ao processo de modernização 

econômica do país e por serem marcados pela precariedade. A seguir vamos ver algumas 

características mais gerais desse setor no Brasil. 

Segundo estudo do DIEESE (2012), a Construção Civil hoje no Brasil é dividida em 

segmentos: construção de edifícios (residenciais ou comerciais), construção pesada ou obras de 

infraestrutura e de serviços especializados, conforme a Classificação Nacional de Atividade 

Econômica (IBGE) . (DIEESE, 2012, p. 02):  

 

O predomínio do setor da construção civil é de construtoras de pequeno porte. Das 

195 mil empresas em atividade formal no país até 2011 (último dado disponível), 
97,6% tinham menos de cem funcionários, 94,8% empregavam até 50 pessoas, 77,2% 

não passavam de 10 funcionários e somente 0,3% tinham mais de 500 empregados . 

No segmento da construção pesada, o predomínio é de empresas incorporadoras ou 

multinacionais, que são competitivas em termos globais, por ter atuação internacional. 

O setor da construção representou 5,7% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2012. Em 

2011, o setor possuía cerca de 7,8 milhões de ocupados, representando 8,4% de toda 

a população ocupada do país. Esta expansão foi motivada pelo aumento dos 

investimentos públicos em obras de infraestrutura e em unidades habitacionais, a 

partir do lançamento de dois programas de governo: o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC I), em 2007, e o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), 

em 2009. (DIEESE, 2012, p. 07). 

 

 

Neste sentido, é importante frisar que o setor de construção civil é impulsionado pelos 

investimentos do governo federal através do PAC10 e que a construção do Porto do Açu se 

insere nesse contexto de grandes investimentos do governo federal em obras de infraestrutura 

comandadas por grandes multinacionais. No entanto, apesar do aumento do dinamismo no setor 

da construção civil pesada – evidenciado pelo número de empregados no setor nos últimos anos 

– muitos são os problemas enfrentados pelos trabalhadores do setor, como a baixa remuneração, 

a alta rotatividade no emprego, os frequentes acidentes e mortes em função do trabalho. 

 Em relação aos salários, apesar de o estado do Rio de Janeiro apresentar umas das 

maiores faixas salariais para trabalhadores deste setor (juntamente a SP, DF e RO), a mesma é 

ainda muito baixa: 

 
10 O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) criado em 2007 no governo Lula tinha como objetivo a 

retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do 
país. Em 2011, o PAC entrou na sua segunda fase, segundo .  
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Figura 6: Empregos e remuneração na construção civil  por estado (2010  e 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte : DIEESE (2012) / Estudo Setorial da Construção. 

 

Outra importante dimensão do trabalho na construção civil é o fenômeno da alta 

rotatividade dos empregos que tem causado efeitos perversos sobre o mercado de trabalho 

brasileiro: “Para o trabalhador, a rotatividade gera insegurança em relação à manutenção do 

posto de trabalho, além de rebaixamento da remuneração. Para o empregador, a utilização da 

rotatividade representa mais um mecanismo de redução de custos” (DIEESE, 2012, p.14). Tal 

questão será objeto de nosso interesse na sessão seguinte, visto que analisaremos a dinâmica de 

admissões e desligamentos na construção civil do município de São João da Barra. 

Por fim, a questão dos acidentes de trabalho e mortes de trabalhadores  no setor de 

construção: 

 

Segundo dados da Previdência Social de 2009, de todos os acidentes de trabalho 

registrados no país, 7,6% afetaram trabalhadores da indústria da Construção. Em 2010 

e 2011, houve leve aumento no percentual, com índices de 7,9% e 8,4%, 
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respectivamente. Os acidentes mais recorrentes são os denominados típicos, ou seja, 

acidentes característicos da atividade profissional. Esses acidentes correspondem a 

mais da metade daqueles registrados no setor nos três anos da série analisada 

(DIEESE, 2012, p.22). 

 

Em 2009, das 2.560 mortes em decorrência do exercício do trabalho, 16% afetaram 

trabalhadores da Construção. Em 2011, a participação do setor passou a 

aproximadamente 17%. Apesar de o total de acidentes de trabalho ter diminuído no 

âmbito nacional, em cerca de 1%, quando se observa o setor da Construção, detecta-

se o inverso. De 2009 a 2011, os acidentes no setor aumentaram aproximadamente 
1%. Os indicadores acima refletem a vulnerabilidade dos trabalhadores do setor em 

relação aos acidentes atrelados à atividade profissional e contribuem 

consideravelmente para o elevado índice de acidentes do país. O investimento por 

parte das empresas em equipamentos de proteção individual (EPIs) e o treinamento 

para que sejam utilizados é de fundamental importância para a redução dessa 

estatística (DIEESE, 2012, p.23).  

 

 

Portanto, fica evidente que a categoria profissional da construção é uma das mais 

precarizadas no nosso país e “com o grande crescimento da categoria, impulsionado pelos 

projetos governamentais em infraestrutura e futuros eventos esportivos no país, a necessidade 

de medidas que amenizem esse quadro tornou-se ainda mais fundamental” (DIEESE, 2012, p.  

21). A seguir pretendemos observar suas características no município de São João da Barra.   

 

4.1.1. A construção civil no Porto do Açu 

  

Neste momento iremos apresentar as mudanças ocorridas no setor de construção civil 

no município de SJB a partir da instalação do Porto e da chegada de diversas empresas que 

participaram e ainda participam do empreendimento.  

Vamos apresentar a seguir algumas características desses trabalhadores no município a 

partir de dados obtidos pela RAIS. Refletindo a realidade nacional, constatamos que neste setor 

os trabalhadores são em sua maioria homens, conforme tabela 1, que aponta uma grande 

desigualdade em 2018, havendo dez vezes mais homens que mulheres no setor: 

 

Tabela 1: Distribuição por gênero na Construção Civil em SJB 

  

 

 

 

 

Fonte: Elaboração  Nina Maria de Souza Barreto – 2020, com base em dados da RAIS (2006-2018) 
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Em relação a situação de cor/raça, segundo o gráfico 1, até 2014 há uma predominância 

de trabalhadores brancos, mas em 2018 nota-se uma equiparação entre brancos e a soma de 

negros e pardos. Possivelmente, os dados refletem a situação em que negros se dizem pardos e 

pardos se declaram brancos no Brasil, prática que está ligada aos efeitos do racismo estrutural 

que marca a sociedade brasileira. 

 

Gráfico1: Distribuição por cor na Construção Civil em SJB 

 

Fonte: Fonte: Elaboração  Nina Maria de Souza Barreto – 2020, com base em dados da RAIS (2006-2018) 

 

O gráfico 2 apresenta a situação de escolaridade desses trabalhadores e podemos 

perceber que a maioria dos trabalhadores possuem ou até o ensino fundamental completo ou 

até o ensino médio. Poucos são os trabalhadores com ensino superior. Há que se destacar a 

existência de trabalhadores analfabetos dentro desta categoria, apontados no gráfico através de 

numerais. 

Gráfico 2 : Escolaridade na Construção Civil em SJB 
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Fonte: Elaboração  Nina Maria de Souza Barreto – 2020, com base em dados da RAIS (2006-2018) 

 

Após apresentar um breve perfil dos trabalhadores, gostaríamos de ter dados mais 

precisos sobre as empresas do empreendimento, no entanto, enfrentamos enorme dificuldade 

para mapear  todas as empresas do Porto que estiveram e estão a frente da Construção Civil 

desde 2007 até os dias de hoje, seja por não conseguir obter resposta das empresas, seja pela 

dificuldade de entender o empreendimento em sua  totalidade, seus arranjos corporativos e 

dinâmicas de atuação11. Sabemos que grandes empresas como Acciona, Andrade Gutierrez, 

FCC, Mendes Junior, ARG estão ou estiveram atuando na construção de infraestrutura do Porto, 

mas sendo difícil precisar datas de contratos e definir suas atuações dentro do empreendimento, 

até porque juntamente a estas grandes empresas, dezenas de terceirizadas atuam nas obras, 

optamos por focar nosso interesse em duas grandes empresas multinacionais de construção civil 

presentes no Complexo: a Acciona  e a Andrade e Gutierrez. 

 

           Figura 7: Acciona                                                                   Figura 8: Andrade Gutierrez 

 

 

 

 

Fonte: Site da empresa (2020)                                                       Fonte: Site da empresa (2020) 

 

Em entrevista realizada em 26 de maio de 2020 com o professor Roberto Moraes 12,  

confirmamos alguns dados sobre o início da obra: a fase inicial das obras foi realizada pela 

Construtora ARG com a construção do canteiro inicial e depois o terminal 1, que chegou a ter 

cerca de 700 a 800 trabalhadores nesta primeira fase. O consórcio ARG Civil Port, que também 

se tornou responsável pela construção do estaleiro e do terminal de minério de ferro do porto, que 

chegou a ter 4,5 mil operários trabalhando nas obras e está presente no empreendimento desde 2007 

de acordo com reportagem do Portal de Notícias G1 (G1, 28/02/2012).  

A empresa Acciona aos poucos foi assumindo algumas atribuições, tanto no Porto como 

no estaleiro,  que eram desempenhadas pela ARG. De acordo com o site da empresa 

(ACCIONA, 2020) , a Acciona é um grupo com atuação global de origem espanhola,  que atua 

 
11 Necessário destacar a contribuição do Blog do professor  Roberto Moraes para a aquisição dessas  informações. 
12 Roberto Moraes é professor do IFF-Campos e vem realizando pesquisas sobre a região Norte Fluminense e sobre 

o Porto do Açu, antes mesmo da sua construção, tornando-se uma referência importante sobre o tema. 
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na gestão de infraestruturas (construção, concessões, industrial, água e serviços) e energias 

renováveis. Está há mais de 20 anos no Brasil,  

à frente de grandes obras, através de unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e 

Pernambuco. A  LLX  e a OSX (na época empresas da holding  EBX) assinaram em 2011 

contrato a espanhola Acciona Infraestruturas S.A para a construção do quebra-mar do Terminal 

Sul. Segundo reportagem do jornal O Valor Econômico (29/05/2013 ) , o contrato entre a LLX 

e a espanhola foi de cerca de R$ 1 bilhão e a Acciona foi contratada para construir o quebra-

mar que foi implantado no TX-2 - terminal portuário da LLX voltado para atender aos 

prestadores de serviços da indústria de petróleo. Segundo o site da Acciona: 

 

O terminal, que demandou 21 mil toneladas de aço beneficiado e 350 mil metros 

cúbicos de concreto, foi construído utilizando a tecnologia do Kugira, maior dique 

flutuante do mundo e de propriedade da ACCIONA, que chegou ao Brasil pela 
primeira vez em 2011 exclusivamente para este projeto. Com isso, o terminal é o 

primeiro no Brasil a ser erguido com blocos pré-moldados de concreto. No total, 

foram 2.800 metros de diques de proteção construídos com a tecnologia de caixões de 

concreto executados no Kugira e foram utilizados 42 blocos flutuantes (ACCIONA, 

2020). 

 

 

Segundo Pessanha (2020), no Açu, a Acciona foi ganhando outros contratos, como a 

construção do estaleiro OSX, quando chegou a ter mais de 3 mil funcionários e um alojamento 

de 9 galpões também no Açu próximo da estrada da Figueira que hoje margeia os limites do 

porto naquela comunidade:  

 

A Acciona recontratava inúmeras outras empresas de construção e montagens para o 

seu trabalho, conforme as etapas das obras. Muita gente vinha de fora. Uma delas foi 

a Icec de montagens. Mas era cerca de uma dezena. Não lembro todas. A Icec chegou 
a ter 700 funcionários e tinha um alojamento próximo a este da ARG (ENTREVISTA 

COM ROBERTO MORAES PESSANHA, 2020). 

 

Outra empresa presente no empreendimento foi a Mendes Junior, uma empresa de 

engenharia que assinou contrato com OSX para montar duas plataformas para o consórcio 

integrado pela Petrobras, segundo reportagem do Valor Econômico de 04/09/2012.   

Com a crise vivida pelo grupo EBX , o controle do empreendimento passa para  a EIG 

Global Energy Partners, que incorpora a LLX que passou a se chamar Prumo Logística S.A. 

em outubro  de 2013. Em 2014, a Prumo inicia o funcionamento do porto com a operação de 

uma embarcação que transportou minério de ferro para a China. Importante frisar que com esta 

nova etapa há uma tendência esperada de queda do número de empregos na construção civil.  

 

Gráfico 3: Movimentações De Emprego SJB (2007-2017) 
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Fonte: Pereira (2017, p. 60), com base em dados do CAGED (2007-2017) 

 

No gráfico 3, Pereira (2018) apresenta as movimentações de empregos gerais do 

município, indicando que a partir de 2007  (início das obras do Porto do Açu) até 2013 houve 

um aumento das admissões e que em 2013 e 2014 crescem consideravelmente o número de 

desligamentos que podem ser associados ao processo de falência das empresas que compõem a 

holding EBX e ao momento que o empreendimento passa a ser controlado pela Prumo. Pereira 

também aponta que a queda das admissões em São João da Barra pode estar ligada a 

característica de cidades que abrigam Grandes Projetos de Investimento:  

 

(...) onde há um aumento no número de empregos no período de construção, e uma 

brusca redução em seguida, na sua fase de operação, por exigir mão de obra 

especializada e se concentrar em processos com alto nível de tecnologia, o que reduz 

o volume de admissões (PEREIRA, 2018, p.62). 

 

Em 2014, segundo reportagem da revista EXAME de 09/04/2014, o empreendimento 

recebeu investimentos de quase 1 bilhão de reais da companhia americana Edison Chouest, a 

primeira a decidir se instalar no Açu após a  transformação da LLX em Prumo. A ECO é um 

dos principais fornecedores globais de transporte marítimo offshore (EXAME, 09/04/2014).   

No ano seguinte é a Petrobras que inicia operação no Porto, com utilização de uma área operada 

pela Edson Chouest. O contrato prevê a utilização de seis braços de atracação, utilizados de forma 

simultânea para a retirada de cargas das embarcações de apoio à produção de óleo e gás na Bacia de 

Campos e do Espírito Santo, segundo a própria estatal. O contrato tem duração de 15 anos, com 

possibilidade de renovação. Neste sentido, é importante frisar que o condomínio industrial 
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idealizado por Eike Batista não se concretiza e o empreendimento parece se aproximar da cadeia 

do petróleo. 

Como pode ser observado no gráfico 3, as movimentações de empregos na construção 

civil  refletem a dinâmica das obras do empreendimento e acompanham o ritmo de crescimento 

da movimentação de empregos gerais, conforme gráfico 1 (Pereira, 2017) , como apresentado 

anteriormente: de 2007 a 2014 observa-se um crescimento das admissões e em 2013 e 2014 

observamos o maior número de rescisões, provavelmente causadas pela finalização de algumas 

obras e pela crise vivida pelas empresas EBX que levou a um processo de demissão em massa. 

Importante frisar que os valores do gráfico não refletem a totalidade real de admissões de cada 

ano, já que as admissões que foram rescindidas no mesmo ano são automaticamente 

contabilizadas como rescisões. E como muitos contratos da construção civil são temporários, 

em menos de uma ano um grande número de trabalhadores pode ser contratado e demitido, 

engrossando os valores das rescisões. 

 

               Gráfico 4:  Movimentações de Emprego da Construção Civil do Município de São 

João da Barra 

 

Fonte: Elaboração Nina Maria de Souza Barreto – 2020, com base em dados da RAIS (2006-2018) 

 

O gráfico 4 também apresenta um importante dado: em 2018 há uma grande retomada 

no número de admissões e uma grande redução do número de rescisões no setor de construção 

civil do município de São João da Barra.  
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Entendemos aqui que esta nova dinâmica é reflexo da construção da Termelétrica pela 

GNA dentro do complexo do Açu. Segundo informações da empresa, 13 as obras dos 

empreendimentos da GNA empregam, atualmente, mais de 4.600 trabalhadores, os quais são 

contratados pelas empresas terceiras responsáveis pela construção da usina termelétrica UTE 

GNA I (e em breve GNA II, que está em fase de licenciamento) e do Terminal de 

Regaseificação de GNL (Gás Natural Liquefeito), segundo o site da GNA: 

 

O projeto tem um contrato completo de empreitada de engenharia, aquisição e 

construção (EPC) com um consórcio Siemens-Andrade Gutierrez para a usina. A 

Alubar é a contratada de EPC para o componente da LT de 345-kV. A Acciona é a 

contratada de EPC para o terminal de GNL. A fase de construção será concluída até o 

final de 2020 e a data da operação comercial iniciará em 1º de janeiro de 2021 (GNA, 

2020). 

 

Figura 9: Visão Geral da UTE GNA I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Site da GNA, acesso em 20 de maio de 2020. 

 

A Andrade Gutierrez é uma multinacional  brasileira de Minas Gerais e é a que hoje 

mais emprega no setor de construção civil no Porto do Açu, cerca de 3 mil trabalhadores. 

Portanto, justifica-se a escolha desta pesquisa em investigar a Andrade Gutierrez e a Acciona, 

por serem as empresas que empregaram e empregam até hoje o maior número de trablhadores 

 
13 Informações fornecidas por e-mail pelo setor de Responsabilidade Social da GNA em 08 de abril de 2020. 
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da construção civil no Porto do Açu. A seguir veremos a relação destas empresas com os seus 

trabalhadores, com o objetivo de analisar a atual situação dos trabalhadores à luz ca categoria 

superexploração do trabalho.  

 

4.2. A atualidade do conceito de superexploração do trabalho para se pensar os 

trabalhadores da construção civil no município de São João da Barra 

 

Nesta sessão, vamos apresentar os resultados da pesquisa em relação às condições de 

trabalho dos empregados na construção civil que atuam ou atuaram nas obras do Porto do Açu, 

a partir de dados extraídos da RAIS, assim como o conteúdo dos questionários e  entrevistas 

realizadas com trabalhadores do Porto do Açu e com o presidente do Sindicato da construção 

Civil da região. O objetivo é mostrar que os elementos que compõem o fenômeno da 

superexploração de trabalho de acordo com Marini (e atualizado por Luce) estão presentes nas 

relações entre trabalhadores e empresas do Porto do Açu.  

Vimos que as obras de Marini foram traduzidas e publicadas no Brasil muito depois de 

sua elaboração, seja pelo momento de censura e repressão dos anos da Ditadura Militar, seja 

pelo destaque que seus críticos receberam em detrimento do seu reconhecimento  e que, apesar 

disso, vários intelectuais brasileiros atualmente resgatam sua obra e reavivam o debate em torno 

de suas formulações.  Neste sentido, buscamos mostrar que apesar de ter sido elaborada por 

Marini na década de 1970, a categoria de superexploração do trabalho parece ainda dar conta 

de explicar os mecanismos de funcionamento do capitalismo brasileiro. Por isso, lançamos mão 

da obra de  Mathias Luce (2013) e Santana (2013) que  buscam desfazer os equívocos cometidos 

por outros autores que tentaram compreender a categoria e procuram  analisar sua pertinência 

para se entender o capitalismo brasileiro contemporâneo: 

 

Nas últimas décadas, a poderosa ofensiva do capital sobre as condições laborais e de 
existência das classes trabalhadoras redundou em bruscas quedas reais do rendimentos 

do trabalho e aumento do desemprego e das desigualdades sociais, inclusive nos 

países desenvolvidos. Seguindo a linha de argumentação, isso leva a constatar um 

recrudescimento conjuntural da superexploração do trabalho nas economias centrais, 

cujas consequências para o futuro do capitalismo  e da luta de classes são 

completamente imprevisíveis (SANTANA, 2013, p.19).   

 

Assim como Marini, Luce entende que a superexploração da força de trabalho é o 

fundamento da teoria marxista da dependência (TMD). 

Luce aponta  que, além das três formas de superexploração ( desenvolvidas em Dialética 

da dependência), Marini  também considerou  a diferença entre o valor da força de trabalho e 
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a remuneração como uma quarta modalidade de superexploração. Portanto, esta categoria, de 

forma geral:  

 
[...] pode ser entendida como uma violação do valor da força de trabalho, seja porque 

a força de trabalho é paga abaixo do seu valor, seja porque é consumida pelo capital 

além das condições normais, levando ao esgotamento prematuro da força vital do 

trabalhador (Marini, 2005a; 2000; Osorio, 1975; 2009). Na condição de 

superexploração, o capital se apropria do fundo de consumo e/ou do fundo de vida do 

trabalhador (LUCE, 2013, p. 146). 

 

 

Segundo Luce, muitas interpretações equivocadas foram realizadas acerca deste 

conceito: 1- a confusão entre superexploração e uma exploração baseada na mais-valia absoluta; 

2- considerar a superexploração como sinônimo de pauperização; 3- confundir a 

superexploração com o aumento da taxa de mais-valia quando esta se eleva acima de certo 

patamar: 

 

A superexploração não se confunde com uma extração de mais-trabalho baseada 

predominantemente no método extensivo, embora o prolongamento da jornada de 

trabalho seja uma das formas possíveis de superexplorar o trabalhador; também não é 

sinônimo de arrocho salarial ou pauperização. Um metalúrgico que ganhe R$ 4.000,00 

mensais pode estar sendo superexplorado mediante um ritmo (intensidade) extenuante 

de trabalho, provocando o esgotamento prematuro de sua corporeidade física; por fim, 

a superexploração tampouco corresponde a certo patamar atingido pela taxa de mais-

valia. Pensam-se em dois capitais, A e B, consumindo força de trabalho em uma 

jornada de mesma duração, de oito horas. E toma-se por referência que no capital da 

empresa A o tempo de trabalho necessário e o tempo de trabalho excedente sejam, 
respectivamente, de quatro horas cada, e a taxa de mais-valia, de 100%; já no capital 

da empresa B, o tempo de trabalho necessário seja de seis horas e o tempo de trabalho 

excedente, de duas horas. Neste segundo caso, a taxa de mais-valia é de 33%. A 

superexploração pode ocorrer no capital B, que opera a uma taxa de mais-valia 

inferior, e não se configurar no capital A. Basta uma combinação de métodos 

intensivos de extração de mais-valor e da compressão salarial, de tal modo que se 

“viole” o valor da força de trabalho no processo de trabalho do capital B, sem que 

ocorra em A (LUCE, 2013). 

 
 

Consideramos de grande importância para este trabalho o fato de Mathias Luce 

apresentar de forma bem didática  exemplos que comprovam a persistência da superexploração 

da força de trabalho no Brasil no período histórico recente, pois nos auxilia na construção de 

nossa hipótese que defende a atualidade desta categoria para se entender as relações entre 

empresas e trabalhadores no nosso país. Outra importante contribuição mais recente que busca 

valorizar a obra de Marini é de Jaime Osorio que também se empenha em desfazer algumas 

confusões que gravitam em torno do conceito de superexploração do trabalho. Consideramos 

pertinente apontar aqui a diferenciação que ele estabelece entre exploração e superexploração 

do trabalho que caminha num sentido de convergência em relação às ressalvas de Luce:  
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Se entendemos por exploração em geral o processo de apropriação de trabalho alheio, 

no capitalismo este processo toma a forma particular de apropriação pelo capital do 

valor criado pela força de trabalho na produção, valor que excede o próprio valor da 

força de trabalho. Em outras palavras, a força de trabalho, ao trabalhar, tem a 

capacidade de repor o valor do salário (equivalente ao valor de troca) sob a forma de 

valores de uso produzidos e de gerar mais valor, a mais-valia, que constitui 

propriedade do capital (OSÓRIO, 2013, p. 49). 

 

 
A superexploração é uma forma particular de exploração e esta particularidade 

consiste em que é uma exploração na qual o valor da força de trabalho é violado. Tal 

violação pode ocorrer por diversos mecanismos, seja no mercado – no momento de 

sua compra e venda –, seja no próprio processo de trabalho – por um desgaste 

“anormal”, extensivo ou intensivo. Em todo caso, o salário recebido já não é 

equivalente ao valor da força de trabalho, não cobre seu valor diário ou seu valor total. 

A isso se refere Marini ao assinalar que “a superexploração é [...] definida pela maior 

exploração da força física do trabalhador [...] e tende normalmente a se expressar no 

fato de que a força de trabalho se remunera abaixo de seu valor real (OSÓRIO, 2013, 

p. 49). 

 

Para Osório, portanto, é importante que se reflita sobre as formas de violação dessa força 

de trabalho (superexploração), já que esta passa a ser central na exploração nas economias 

dependentes, “pois este processo tem consequências nas modalidades como o capital se 

reproduz, em suas derivações na condição subordinada dessas economias na acumulação em 

escala do sistema mundial” (OSÓRIO, 2013, p. 49).  

Voltemos a Luce para entender cada um dos quatro aspectos que compõem a 

superexploração, segundo Marini. Vamos neste momento utilizar a mesma tipologia que o autor 

em relação aos elementos que compõem a superexploração do trabalho, apresentando 

simultaneamente a situação dos trabalhadores da construção civil do município de São João da 

Barra: 

 

a) Remuneração da força de trabalho abaixo do seu valor:  

 

          Segundo Luce, esse fenômeno se dá quando o salário não representa uma quantia 

suficiente para o trabalhador repor o desgaste de sua força de trabalho. O autor considera que 

muitas questões devem ser levadas em conta para se estabelecer o valor da força de trabalho e 

que historicamente este valor vai sofrendo modificações, até porque é fruto de um 

enfrentamento entre capital e trabalho, dos conflitos sobre a legislação que estabelece a jornada 

de trabalho, por exemplo. No Brasil, Luce aponta como referência para se estabelecer tal valor 

o cálculo efetuado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
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(DIEESE) que não considera apenas o salário mínimo legal no comparativo com a inflação, 

mas também o salário mínimo necessário (SMN): 

 

(...) o salário que deveria expressar a quantia necessária para “cobrir os gastos com 

moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 

previdência social”. Ou seja, a quantidade de valores de uso necessária para a força 

de trabalho se reproduzir em condições normais, chegando assim a “uma estimativa 

de quanto deveria ser o salário mínimo para atender à determinação constitucional” 

(DIEESE, 2009) (LUCE, 2013, p. 149). 

 

Para calcular o SMN, o DIEESE produz o levantamento do preço médio dos treze 

produtos alimentares que constam do Decreto-Lei no 399/1938, nas quantidades 

especificadas por este. Posteriormente, é calculado o gasto mensal agregado de cada 
um dos produtos. Considerando a unidade familiar típica como composta em média 

por dois adultos e duas crianças e o consumo de uma criança como o equivalente à 

metade de um adulto, multiplica-se por três o preço mensal da cesta básica do DIEESE 

e o resultado é novamente multiplicado, agora pelo peso da inflação na porcentagem 

que a alimentação representa entre os gastos essenciais de uma família no rol dos 

demais itens avaliados pelo índice do custo de vida (ICV) e que entram também na 

cesta de consumo do SMN (LUCE, 2013, p. 150). 

 

 

 

O DIEESE, com base nessa metodologia, produz a série histórica do SMN em 

comparação ao salário mínimo para se investigar o poder de compra dos trabalhadores para 

garantir sua sobrevivência e de sua família. No entanto, segundo Luce, o DIEESE aponta que 

com o passar das décadas (período de 1940 a 2007) a distância entre ambos se amplia: 

 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) de 2011, do 

total dos trabalhadores brasileiros ocupados, 23,6% recebem até um salário mínimo; 

22,4%, de um a dois salários mínimos; e 9,0%, de dois a três salários mínimos. 

Somando-se estas três faixas de rendimento do trabalho, constata-se que 55% da 
população trabalhadora recebe até três salários mínimos. Considerando-se que o 

salário mínimo fixado para o ano de 2011 foi de R$ 545,00 e que o SMN em dezembro 

de 2011 equivalia a R$ 2.329,00 a preços de então, mais da metade dos trabalhadores 

brasileiros recebiam remuneração entre 4,27 e 1,42 vezes abaixo do SMN. 

Estipulando como média dos dois primeiros segmentos mencionados a remuneração 

de um salário mínimo e meio, 45% receberam salário 2,85 vezes inferior ao SMN. 

Esse é um dado mais fidedigno que o simples cálculo do rendimento médio mensal 

do conjunto das pessoas ocupadas, que tende a encobrir os baixos níveis de 

remuneração ao incluir na estatística a composição com os salários mais elevados 

(LUCE, 2013, p. 152). 

 

Portanto, fica evidente que historicamente no Brasil, os trabalhadores não recebem o 

necessário para obter o consumo de bens que garantam a sua sobrevivência de forma digna. Em 

janeiro de 2020, segundo dados do DIEESE, o salário mínimo oficial era de R$ 1.039,00,  

enquanto salário mínimo necessário era de R$ 4.347,61. Em relação aos trabalhadores da 

construção civil do município de São João da Barra, elaboramos o gráfico abaixo a partir de 
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dados da RAIS de 2006 a 2018, comparando a média salarial com o salário mínimo nacional e 

com o salário estipulado pelo DIEESE : 

 

Tabela 2: Comparação entre salários médios na Construção Civil de SJB, salário mínimo e salário do 

DIEESE 

  

Média de salários médios da 

CC em SJB 
Salário mínimo nacional Salário mínimo DIEESE (Jan) 

2006  R$ 680,28  R$ 350,00   R$  1.496,56  

2007  R$ 836,88   R$ 380,00   R$  1.565,61  

2008  R$ 1.047,48   R$  415,00   R$  1.924,59  

2009  R$1.216,14   R$  465,00   R$  2.077,15  

2010  R$ 1.238,15   R$  510,00   R$  1.987,26  

2011  R$ 1.577,10   R$  540,00   R$  2.194,76  

2012  R$ 1.843,30   R$   622,00   R$   2.398,82  

2013  R$ 1.803,13   R$  678,00   R$   2.674,88  

2014  R$ 2.222,69   R$  724,00   R$   2.748,22  

2015  R$ 2.698,86   R$  788,00   R$   3.118,62  

2016  R$ 2.461,10   R$  880,00   R$   3.795,24  

2017  R$ 5.676,2414   R$ 937,00   R$   3.811,29  

2018  R$ 2.720,57   R$ 954,00   R$   3.752,65  

 

Fonte: Organização de Nina Maria de Souza Barreto – 2020, a partir de dados da RAIS  e do DIEESE (2006-

2018) 
 

Analisando a tabela 1, observamos que a variação da relação da média salarial da 

construção civil  com o salário mínimo mostrou que do ano de 2006 até o ano de 2018 houve 

um incremento na renda média dos trabalhadores da construção civil de SJB. Em 2006, a renda 

média do trabalhador equivalia à 1,95 salários mínimos, já em 2018 essa proporção estava em 

2,86 salários mínimos. Em 2006, a média salarial da construção civil representava 0,46 do 

salário do DIESSE e em 2018 subiu para 0,73.No entanto, é importante frisar que nessa tabela 

apresentamos dados obtidos através de média de salários.  

Para conhecer melhor a realidade da maior parte dos trabalhadores da construção civil 

de SJB, obtivemos juntamente ao presidente do dos Trabalhadores na Indústria da Construção 

Civil e do Mobiliário no Estado do Rio de Janeiro (Sticoncimo-RJ), algumas informações e 

documentações sobre os salários15 dos trabalhadores da construção civil do Porto. 

Tabela 3: Salários da Montagem Industrial 2019/ Porto do Açu 

 
14 Supomos que este valor mais elevado no ano de 2017 seja consequência de rescisões de funções de alta 
remuneração efetuadas neste ano, e que são contabilizadas na média salarial,como aponta dados da RAIS 2017. 
15 Os documentos disponibilizados pelo STICONCIMO detalham as funções de cada grupo indicado na tabela. 

Ver anexos I e II. 
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Grupo Salário por hora Salário Atual 
Salário mínimo DIEESE 

(Jan/2019) 

1 R$ 14,89 R$ 3.275,80 

R$ 3.928,73 

2 R$ 13,50 R$ 2.970,00 

3 R$ 1,63 R$ 2.558,60 

4 R$ 10,49 R$ 2.307,80 

5 R$ 10,03 R$ 2.206,60 

6 R$ 9,97 R$ 2.193,40 

7 R$ 8,88 R$ 1.953,60 

8 R$ 8,52 R$ 1.874,40 

9 R$ 6,63 R$ 1.458,60 

10 R$ 6,45 R$ 1.419,00 

 

Fonte: Organização de Nina Maria de Souza Barreto – 2020, a partir de dados do 

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil e do Mobiliário no 

Estado do Rio de Janeiro, 2020 (Sticoncimo-RJ). 

 

Tabela 4: Salários da Construção Civil Pesada 2019/ Porto do Açu 

Grupo Salário por hora Salário Atual 
Salário mínimo DIEESE 

(Jan/2019) 

1 R$ 11,81 R$ 2.598,20 

R$ 3.928,73 

2 R$ 10,47 R$ 2.303,40 

3 R$ 9,12 R$ 2.006,40 

4 R$ 8,64 R$ 1.900,80 

5 R$ 6,24 R$ 1.372,80 

6 R$ 6,20 R$ 1.364,60 

 

Fonte: Organização de Nina Maria de Souza Barreto – 2020, a partir de dados do 

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil e do Mobiliário no 

Estado do Rio de Janeiro, 2020 (Sticoncimo-RJ). 

 

Nas três entrevistas realizadas  (em abril de 2019, junho de 2019 e março de 2020)  com 

o senhor José Eulálio (que autorizou sia identificação nesta pesquisa),  presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil e do Mobiliário no Estado do Rio de Janeiro 

(Sticoncimo-RJ), sediado em Campos dos Goytacazes (RJ), cidade média, vizinha ao município 

de São João da Barra, constatamos que desde 2008, a precariedade já marcava a situação dos 

trabalhadores da construção civil no Porto. 

José Eulálio pondera em todos os nossos encontros o que ficou claro no 

desenvolvimento desta pesquisa: que há uma grande dificuldade de se obter informação das 
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empresas, assim como mapear o número de trabalhadores de cada empresa: “Essa é a 

dificuldade de todos os sindicatos. Eu não tenho uma ficha financeira do trabalhador, nunca 

tivemos acesso a isso. Nós temos os nomes desses trabalhadores, mas não temos 

documentação” (PRESIDENTE DO SINDICATO, 2019).   

 Ele destaca que hoje, com a Prumo, é mais difícil de se negociar do que em relação ao 

momento em que o empreendimento era controlado pela LLX. Sobre as disputas por melhorias 

salariais, ele alega: 

 

A questão salarial é que ainda está deficitária, nós temos muitas funções que foram 

implantadas no porto e que ainda não foram reconhecidas pelas próprias empresas 

e por essa razão o sindicato está travando uma luta muito grande dentro das 

dificuldades hoje existentes para reconhecer esses níveis e esses trabalhadores com 

toda garantia salarial que o mercado de trabalho hoje oferece (PRESIDENTE DO 

SINDICATO, 2019). 

 

Diversas foram as queixas realizadas pelos trabalhadores entrevistados em relação ao 

salário ao longo desta pesquisa, o que nos faz observar que estes trabalhadores possuem uma 

forte percepção de que seus salários não representam uma quantia suficiente para  reporem o 

desgaste de sua força de trabalho. Ao ser perguntado se sentia satisfeito com seu salário, um 

ex-trabalhador sanjoanense de 19 anos da Andrade Gutierrez, que exerceu nesta empresa a 

função de ajudante de elétrica por apenas 9 meses desabafou: 

 

(...) não (...) mas também  não tem muito o que fazer. Eu não estava satisfeito, eu 

ganhava 1.400, vamos dizer assim, com o desconto vai pra 1.300 e pouco, mas 
fazendo hora extra, cê fazendo aí  os três sábados, que é o que você pode fazer, você 

tem um limite de 24h extras mensais, então eu fazia, você ganhava aí 1.700 

estourando (AJUDANTE DE ELÉTRICA I, 2020). 

 

 

Um outro entrevistado, nordestino de 41 anos que veio para o Porto exercer a função de 

mecânico ajustador na Andrade Gutierrez  e deixou família em Sobradinho (BA), também 

reclama do salário, do valor do cartão alimentação, da ausência de um plano de saúde e de ajuda 

de custo para trabalhadores que vieram de outras regiões: 

 

O salário lá tá muito baixo, o nosso cartão do “sodex” é muito pouco. Onde um pai 

de família vai sustentar uma família com o cartão de 358 reais? Eu sou baiano, como 

a crise tá grande,  tivemos que fichar local. A gente paga aluguel. O sindicato pediu 

ajuda de custo de 300. No mínimo teria que ser de um cartão de 500 e ajuda de mais 

500 (MECÂNICO AJUSTADOR, 2020). 
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Este e outros entrevistados mencionam o fato de que as empresas do Porto não oferecem 

mais alojamento e pagam ajuda de custo para trabalhadores de fora, mas apenas para os que 

exercem funções maiores dentro da empresa:  

 

Verdade, ajudante não recebe. Pra gente que é de fora é complicado, paga 

aluguel, paga energia, compra comida ainda porque esse cartão não dá pra nada. 

(...) eles tinham que dar mais valor não só pra mim, mas pra todos. A gente podia ser 

mais valorizado por eles (MECÂNICO AJUSTADOR, 2020). 

 

 

Outro ajudante de elétrica de 20 anos que trabalha na Andrade Gutierrez há um ano 

também denuncia a desigualdade de tratamento por parte da empresa: “Respeito vejo muito 

pouco, muita desigualdade social entre o pessoal do escritório aos trabalhadores que pegam na 

ferramenta!” (AJUDANTE DE ELÉTRICA II). 

 

Figura 10 : Carteira de Trabalho Ajudante de Elétrica I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Documento pessoal disponibilizado por um dos entrevistados na pesquisa. 
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Na figura, podemos constatar o valor da hora de um dos trabalhadores entrevistados: R$ 

6,20 por hora. O único entrevistado na nossa pesquisa que não demonstrou nenhum tipo de 

insatisfação com a empresa e respondeu que está muito satisfeito com o salário foi um 

trabalhador da Andrade Gutierrez que trabalhou por um ano na função de rigger (movimentação 

de carga), foi também o único dentre os entrevistados que marcou que sua família se enquadra 

na faixa salarial de 6 a 9 salários mínimos (de R$ 6.234,00 até R$9.351,00). 

 

b) Prolongamento da jornada implicando o desgaste prematuro da corporeidade 

físico-psíquica do trabalhador 

 

Este segundo elemento que evidencia a superexploração do trabalho, segundo Luce, é 

bem expressivo em nosso país, já que uma alta porcentagem ( em média 40% entre 2003 e 

2009) dos trabalhadores cumprem jornadas semanais de trabalho acima do que é previsto por 

lei, ou seja  acima de 44 horas (LUCE, 2013, p. 153):  

 

Nas regiões metropolitanas (RMs), 25,5% tiveram jornadas semanais de 49 horas ou 

mais (Luce, 2012). Se o limiar da jornada normal de trabalho está sendo ultrapassado, 

é porque se está diante de condições de superexploração mediante prolongamento da 
jornada de trabalho, implicando que o capital se aproprie de anos de vida futuros do 

trabalhador (LUCE, 2013, p. 153). 

 

Luce apresenta algumas medidas adotadas pelo Estado que viabilizam e intensificam a 

violação do valor da força de trabalho pelo capital como o estabelecimento do banco de horas, 

abertura do comércio aos domingos, a possibilidade de venda de um terço de férias  e de 

negociar redução de  50% do horário de almoço (LUCE, 2013, p. 154).  

Neste sentido, Luce demostra que o capital consegue se apropriar de uma massa superior 

de valor, se utilizando do fundo de vida do trabalhador, pois este trabalhador agora com menos 

tempo de descanso para recuperar seu desgaste físico e mental não poderá ser compensado:  

Com isso, o sobredesgaste de sua corporeidade físico-psíquica tende a levar à piora 

de suas condições de vida, ao adoecimento e ao esgotamento prematuro de seu tempo 

de vida útil. Que os trabalhadores aceitem essas medidas em troca de 

adicionais/abonos salariais apenas revela como a remuneração da força de trabalho 

por baixo de seu valor leva a que tenham de se submeter à violação de seu fundo de 

vida no esforço de tentar compensar a apropriação de seu fundo de consumo (LUCE, 

2013, p. 155). 

 

Luce afirma, portanto, que ao serem combinadas as duas formas de superexploração 

vistas até aqui, a redução da capacidade de consumo do trabalhador (que não recebe uma 

remuneração condizente com sua força de trabalho) mais o prolongamento da sua jornada de 
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trabalho) estaria ocorrendo uma violação do fundo de consumo e o fundo de vida do trabalhador 

(LUCE, 2013, p. 155). 

A insatisfação com  a ampla jornada de trabalho e o pouco tempo para descanso são 

situações vividas pelos trabalhadores entrevistados na nossa pesquisa. Ao ser perguntado pela 

jornada de trabalho, um ajudante de elétrica, ex-trabalhador da Andrade Gutierrez, responde 

que trabalhava de 7h as 17h com uma hora de almoço, ou seja, uma jornada com 1h a mais que 

o convencional para poder folgar no sábado ou ter a possibilidade de trabalhar nesse dia como 

hora extra: “(...) 9h de trabalho de segunda a quinta pra poder pagar o sábado que é até meio 

dia. Aí trabalhava 1h a mais os quatro dias, fazia as quatro horas de sábado e folgava no 

sábado e, aí se trabalhasse no sábado era hora extra” (AJUDANTE DE ELÉTRICA I, 2020).

  Outro trabalhador, com a mesma ocupação na Andrade Gutierrez que está há oito meses 

na empresa também relata sua insatisfação em relação ao tempo que é gasto no trabalho mais 

deslocamento de ida e volta: “Fico 12 horas fora de casa sem uma ajuda de custo. 12hrs em 

casa e 12hrs no trabalho. Saio de casa 5h e chego 18h”  (AJUDANTE DE ELÉTRICA III, 

2020).  

Esse trabalhador  toca em um ponto importante: ele não tem o tempo de deslocamento 

de casa ao trabalho e vice-versa contabilizado e, portanto, não recebe pelo tempo que passa na 

estrada.  Isso afeta os trabalhadores de forma diferente. Nas atividades caracteristicamente 

urbanas do terciário é notório o prejuízo aos mais vulneráveis, que moram nas periferias mal 

estruturadas e precariamente articuladas aos grandes centros urbanos no Brasil. No caso dos 

trabalhadores do setor secundário (bem mais restritos no país) e trabalhadores da construção 

civil de diferentes qualificações atuando em grandes projetos de infraestrutura e logística, como 

os que são parte desata análise, normalmente se deparam com acesso restrito e difícil aos locais 

de trabalho, estes mesmo, fora dos centros urbanos.  

Trata-se de um direito que os trabalhadores brasileiros perderam com a Reforma 

Trabalhista de 2017.  Esta questão  diz respeito ao trajeto feito pelo trabalhador de casa até o 

trabalho é trazida pelo presidente do STICONCIMO: 

 

A reforma trabalhista cortou esse direito dos trabalhadores, a lei in itinire, aquela 

que ele sai de casa de madrugada até chegar ao serviço, ele tem que estar por conta 

da empresa e a lei eximiu a empresa de qualquer responsabilidade, porque acidentes 

aconteceram e continuarão acontecendo dentro desse trajeto, e se isso ocorrer ele vai 

ter que fazer o registro mas não vai envolver a empresa e se a previdência não 

assumir ele fica desamparado. Aí começa uma série de problemas. Se o cidadão for 

sindicalizado ele terá atendimento gratuito, terá todo encaminhamento. Se ele não 
for, é tudo por conta própria (PRESIDENTE DO SINDICATO, 2019).  

 



   
 

85 
 

No sentido que aponta Luce, podemos identificar diversas circunstâncias  que ocorrem 

na realidade desses trabalhadores dentro da empresa que acabam por capturar seu fundo de vida, 

já que possuem desgaste físico e mental na função que desempenham na construção civil e pelo 

fato de não possuírem tempo de descanso e espaço adequado para se recuperarem, algo bastante 

característico do setor da construção civil de modo geral e, no Brasil, especificamente. Muitas 

críticas foram feitas por mais de um trabalhador sobre o horário de almoço e a impossibilidade 

de descanso:  

 

O Refeitório é pequeno. E tem uma área de vivência que o povo pode se distrair com 

jogos de mesa. Olha, tem gente que deita nos cantos da obra. Por causa do tumulto. 

Porque a área não é muito grande, não é confortável  (AJUDANTE ELÉTRICA III, 

2020).  

 
O pior que não,  viu.  A gente ainda pega uma fila enorme, fica na fila quase 20 

minutos e quando termina de almoçar quase na hora de volta a trabalhar de novo. 

Muita gente, os dois refeitórios não atendem o tanto de gente. Minha amiga, lá é fila 

pra tudo ,bater ponto ,almoçar , até pra ir no banheiro a gente pega fila (MECÂNICO 

AJUSTADOR, 2020). 

.  

 

Ao ser perguntado se considerava que a Andrade Gutierrez respeitava os seus direitos 

trabalhistas, o ajudante de elétrica (III) respondeu que além de considerar o valor do cartão 

alimentação baixo e desejar um aumento, outra situação o fazia não se sentir respeitado: “Não, 

porque se você apresentar um atestado de 3 dias o vale alimentação não é [só] descontado, 

você perde por completo” (AJUDANTE DE ELÉTRICA III). O mecânico nordestino também 

se posiciona quando é perguntado se é verdade que ocorre o corte do vale alimentação caso o 

trabalhador apresente atestado médico: “Verdade. A gente não tem o direito de adoecer. É 

inadmissível uma obra desse tamanho não ter um plano de saúde” (MECÂNICO 

AJUSTADOR, 2020).  

 

 

c) o aumento da intensidade do trabalho provocando e a consequente apropriação de 

anos futuros de vida e trabalho do trabalhador 

 

Existem diversas formas de se aumentar a intensidade do trabalho ao longo de um dia 

de atividades de um trabalhador. Luce afirma que um trabalho efetuado  a ritmos e intensidade 

mais elevados podem  levar ao “esgotamento prematuro da corporeidade viva do trabalhador”, 

como poder observado no filme “Tempos Modernos” de Charlie Chaplin, em que o personagem 
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Carlitos adoece por executar movimentos repetitivos em uma linha de montagem que tinha seu 

ritmo constantemente acelerado, dado pelo aumento da velocidade da esteira de produção: 

 

Conforme argumentou Marini, “a exigência de mais-trabalho ao operário, mediante 

procedimentos extensivos ou intensivos, ao provocar fadiga e esgotamento, resulta no 

incremento do que Marx chamou ‘as pestes de guerra do exército industrial’”, que têm 

nos acidentes de trabalho um de seus indicadores mais representativos (Marini, 2000, 

p. 229). A maior ocorrência de acidentes de trabalho e doenças laborais é um indicador 

que aponta a tendência a uma superexploração (LUCE, 2013, p. 156). 

 

 

Essa capacidade muitas vezes sutil de se ampliar a intensidade do trabalho dos 

trabalhadores foi percebida por um de nossos entrevistados: 

 

Eu trabalhava a mesma coisa que um eletricista trabalha, fazia a mesma coisa, 

porque a montagem elétrica você não mexe com a eletricidade em si, você monta as 

coisas para depois você vir, passar os fios, então assim … por ser uma coisa que você 
não precisa de experiência, não precisa de autorização para fazer, você acaba 

fazendo, acaba tendo tipo assim um serviço só que os ajudantes fazem, então… por 

eu fazer muitas coisas de um eletricista e, às vezes, até mais porque era emprestado 

para a equipe da civil e tal.. é… por isso que eu falei que não estava satisfeito 

(AJUDANTE DE ELÉTRICA II, 2020). 

 

 

Segundo Luce, o grande número de acidentes de trabalho é um forte indício de que este 

trabalhador está tendo sua carga de trabalho intensificada, mesmo que não tenha consciência 

disso:  

A ocorrência de acidentes de trabalho e de doenças laborais continua a ser o principal 

indicador para auferir o aumento da intensidade. De acordo com dados do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), do Ministério da Previdência Social (MPS), no 

Brasil quase dobraram os acidentes de trabalho entre 2002 e 2008, passando de 

393.071 para 747.663 (...) (LUCE, 2013, p. 158). 

 

Como vimos anteriormente, o trabalhador da construção civil, é um dos trabalhadores 

que mais sofrem acidentes de trabalho no país e também enfrentam altas taxas de falecimento 

por acidente de trabalho. Sobre a saúde dos trabalhadores da construção do porto, é importante 

apresentar a fala do presidente do sindicato que acusa as empresas da LLX de fornecerem 

equipamentos de proteção aos trabalhadores e pondera que a situação hoje é mais regularizada 

devido à pressão dos sindicatos para que as empresas protejam o trabalhador: 

 

As empresas na época da LLX, não cumpriam todos os aqueles equipamentos e 

proteções adequadas para o trabalhador exercer sua função. Como tudo é individual, 

dependendo do setor do trabalho, ele tem um uniforme e um certo treinamento, bota, 

capacete, luva, e isso o sindicato conseguiu conscientizar, com vários DDS (Diálogo 
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Diário e Semanal) realizados lá com os trabalhadores.  A empresa é obrigada fazer 

essa conversa diariamente e o sindicato vai semanalmente. Isso a gente (o sindicato) 

tem um orgulho muito grande porque modificou o nível de acidente na nossa região, 

toda semana eram dois, três acidentes, então já uma conscientização bem maior do 

trabalhador em relação aos EPIs, equipamentos de proteção individual 

(PRESIDENTE DO SINDICATO, 2019). 

 

Apesar desta consideração do presidente do sindicato de que a situação hoje está melhor, 

algumas denúncias aparecem na fala dos trabalhadores entrevistados: 

 

A questão da segurança, (...) preza-se muito pela segurança, se pede muito, se fala 

muito em segurança, em ajudar o amigo, deixar que o amigo me ajude, me proteja, 

só que (...) tá lá uma placa logo na entrada é: “X dias sem acidente com 

afastamento”, aí eu me lembro quando eu tava lá há um mês, mais ou menos, antes 

deu sair pra cá, caiu um contêiner em cima da mão de um rapaz, um mecânico, esse 

contêiner caiu em cima da mão dele aí ficou a mão dele entre dois contêineres. Ele 

não foi afastado (...) não foi afastado. Parece que arrancou um pedaço de um dedo, 

quebrou os outros três, mas ele não foi afastado. Ele ficou lá… no outro ele já tava 

lá no serviço só que sentado (...) meio que uma omissão (...) meio não foi uma omissão 
(AJUDANTE DE ELÉTRICA I, 2020).  

 

Ao ser questionado sobre esta postura da empresa, o trabalhador respondeu: “Por que 

isso? Segundo também o que eu ouvi lá dentro, dá multa a eles. Eles recebem multa” 

(AJUDANTE DE ELÉTRICA I, 2020). 

 

d) o aumento do valor da força de trabalho sem ser acompanhado pelo aumento da 

remuneração 

 

A quarta forma de superexploração apresentada por Luce é um desdobramento da 

primeira (remuneração da força de trabalho abaixo do seu valor ) e não foi explicitamente 

apontada por Marini e pode ser definida como “o hiato entre o elemento histórico-moral do 

valor da força de trabalho e o pagamento desta” (LUCE, 2013, p. 162).  Por conta das 

transformações da sociedade como a generalização de bens de consumo (como por exemplo, 

TV, computador, máquina de lavar), aumenta-se o número de itens na cesta de consumo dos 

trabalhadores, mas não se amplia sua remuneração: 

 

Mas e se a única forma de o trabalhador acessar tais bens de consumo que se tornaram 

bens necessários for endividar-se ou submeter-se a uma carga extra de trabalho? Se 

está diante de uma alteração do elemento histórico-moral sem ser acompanhada pela 

remuneração. Ou seja, aumento do valor da força de trabalho sem aumentar o seu 
pagamento. Ao ter de elevar o desgaste de sua força de trabalho – cumprir mais horas-

extras, vender um terço das férias etc.) e ao ter de endividar-se para acessar tais valores 

de uso, os indivíduos da família trabalhadora estarão ou se submetendo a uma violação 
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de seu fundo de vida para compensar parcialmente a insuficiência de seu fundo de 

consumo ou comprometendo o seu próprio fundo de consumo futuro, mediante 

endividamento, na tentativa de compensar a sua violação no presente (LUCE, 2013, 

p.160. 

 

Este quarto elemento que Luce entende como extensão do primeiro aspecto da 

superexploração do trabalho não foi diretamente abordado nas entrevistas com os trabalhadores 

do Porto e exigiria uma investigação maior dentro do campo do consumo. De todo modo, 

sabemos que as faixas salariais destes trabalhadores estão muito aquém do mínimo para garantir 

sua sobrevivência, e que estes trabalhadores, como demonstrado acima, se veem obrigados a 

fazer horas extras para complementarem sua renda, portanto, fica evidente que este quarto 

elemento também marca a realidade destes trabalhadores que, numa sociedade neoliberal e 

consumista recebem diversos apelos para adquirirem determinados bens. 

Portanto, após explicar os quatro elementos que ocasionam um aumento da violação do 

valor da força de trabalho na construção civil do Porto, que expressam a superexploração do 

trabalho e seu caráter bem atual para explicar o capitalismo brasileiro, vamos mostrar como que 

deste processo surgem conflitos sócio-espaciais que se manifestam no território, já que os 

trabalhadores tem resistido a esta situação de superexploração, se organizam e constroem ações 

e mobilização para denunciar e combater as injustiças do sistema capitalista que são ainda mais 

cruéis no capitalismo periférico. É o que veremos a seguir.  

 

 

4.3.Território, conflitos  sócio-espaciais e as estratégias de resistência dos trabalhadores 

do Complexo Portuário do Açu 

 

Desde 2008, diversos conflitos surgiram na região do porto do Açu, sendo o mais 

emblemático deles o impacto gerado pela desapropriação dos agricultores do 5º distrito do Açu 

pela CODIN, realizada de forma ilegal, violenta e parcial como apresentamos anteriormente. 

Sem dúvida, a promessa de desenvolvimento anunciada pelos atores hegemônicos para os 

países pobres é, na verdade, um ataque aos modos de vida tradicionais, e que os interesses 

externos prevalecem sobre a dinâmica do local, sobre o modo de vida dos “do lugar” que são 

expropriados do seu meio de reprodução da vida.   

No entanto, da mesma maneira que o espaço geográfico materializa os enfrentamentos 

de classe próprios da sociedade capitalista marcada pela prevalência da propriedade privada dos 

meios de produção, e assim como reproduz a racionalidade hegemônica, esse mesmo espaço 

irá refletir e possibilitar, igualmente, o aparecimento de contra-racionalidades que tendem a 
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questionar e a lutar contra a referida ordem das coisas e que também se materializam no espaço. 

No mesmo sentido que os produtores rurais, os trabalhadores do Porto, especialmente os da 

construção civil, realizaram diversas manifestações, greves e fechamentos de estradas com o 

objetivo de expor as precárias condições de trabalho e o ataque aos seus direitos. É, portanto, o 

que vamos analisar agora: a existência de conflitos sócio-espaciais relacionados à 

superexploração da força de trabalho realizada por empresas do Complexo. 

 

 

4.3.1 Os conflitos sócio-espaciais e o território 

 

Os trabalhadores do porto do Açu, assim como os agricultores do 5º distrito de São João 

da Barra, vítimas da desapropriação de suas terras, não assistem a todo o processo de ataque 

aos seus direitos de forma passiva e, aqui, reside o segundo ponto mais importante deste 

trabalho: examinar as práticas desses sujeitos que buscam resistir ao ataque a seus direitos e a 

sua dimensão espacial que se traduzem quase sempre em ações de territorialização.  

De acordo com a conhecida definição do geógrafo Marcelo Lopes de Souza, “o território 

é fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder” 

(SOUZA, 1995). Conceito atualizado em uma obra mais recente:  “quem determina o “perfil” 

do conceito é a dimensão política das relações sociais” (SOUZA, 2013, p.88). É de grande 

importância para esta pesquisa apresentar a contribuição de Souza  em relação ao alcance do 

conceito de território, já que ele nos alerta que não se deve coisificá-lo, reduzí-lo ao substrato 

espacial material, percebendo, portanto, o território não como matéria tangível, mas sim 

“campos de força” (que só existem enquanto durarem as relações sociais das quais eles são 

projeções espacializadas (SOUZA, 2013, p. 89): 

 

A comparação de um território com um “campo de força” aparece, então, como uma 

analogia bastante razoável: ao mesmo tempo que o território corresponde a uma faceta 

do espaço social (ou, em outras palavras, a uma das formas de qualificá-lo), ele é, em 

si mesmo, intangível, assim como o próprio poder o é, por ser uma relação social (ou 

melhor, uma das dimensões das relações sociais, o território é a expressão espacial 

disso: uma relação social tornada espaço (SOUZA, 2013, p .97 e 98). 

Neste sentido, Souza (2013) apresenta uma noção de território mais ampla e múltipla, 

já que pode se apresentar com durações longas ou efêmeras e escalas de diversos alcances, e, 

portanto, defende a necessidade de ampliar nossos horizontes analíticos na pesquisa geográfica, 

tendo como objetivo “flexibilizar o uso do conceito, descoisificar o território, tornando-o 
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adequado para o estudo também de movimentos sociais e suas organizações, protestos menos 

ou mais efêmeros” (SOUZA, 2013, p. 100).  

Para Marcelo Lopes de Souza (2013), os ativismos sociais, em particular os movimentos 

emancipatórios têm recebido uma atenção muito pequena por parte dos geógrafos e, segundo 

este autor: 

 
Se examinarmos as práticas dos ativistas e organizações, veremos que muitas ou quase 

todas são, em sentido forte, práticas espaciais, e se examinarmos suas ações de 

resistência e protesto, verificaremos que entre as práticas espaciais se destacam as 

ações de territorialização. Essas ações, porém, muitas vezes se concretizam em uma 

escala temporal de curta ou curtíssima duração, e são sempre marcadas, como é óbvio, 

pela instabilidade, não raro pelo confronto violento com o aparelho de Estado. 

(SOUZA, 2013, p.105) 

 

 

Entendendo que as práticas espaciais de manifestação dos trabalhadores da construção 

civil do Porto do Açu são formas de denunciar a superexploração a que são submetidos e, 

portanto, expressão da luta de classes e do estabelecimento de conflitos entre o proletariado e a 

burguesia, optamos por trabalhar a ideia de conflitos sócio-espaciais utilizando a grafia sócio-

espacial com hífen, entendendo a diferença de significado gerada pelo seu uso, ou não, de 

acordo com Souza (2013). 

Para este geógrafo, falar de estrutura socioespacial sem hífen, é valorizar a dimensão da 

materialidade do espaço social, já que neste sentido,  “o “social” meramente qualifica o 

espacial”, como um adjetivo (SOUZA, 2013, p.15). No entanto, defende que para se 

compreender  o espaço, é preciso se debruçar também sobre as relações sociais, já que estes são 

inseparáveis, e o termo sócio-espacial permite a construção deste sentido. De forma didática, 

compara questão com uma partida de futebol: 

 
Uma análise sócio-espacial de uma partida de futebol considerará, portanto, 

não apenas a estrutura socioespacial, mas examinará, como processos vivos, e sem 

“timidez epistemológica”, as interações que se desenrolam durante a partida, nos 

marcos de uma espacialidade determinada e referenciadas (e relativamente 

condicionadas) por ela. (SOUZA, 2013, p. 16) 

 

 

Em uma nota publicada na revista Cidades em 2009, Souza também esclarece de forma 

mais direta: 

 

 […] existe a possibilidade de dupla grafia − o que constitui, aliás, algo 

conceitualmente conveniente e relevante. “Socioespacial”, sem hífen, se refere 

somente ao espaço social (por exemplo, tomando-o do ponto de vista do resultado de 

sua produção em determinado momento histórico, real ou potencial, como em um 

plano de remodelação urbanística); de sua parte, “sócio-espacial”, com hífen, diz 
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respeito às relações sociais e ao espaço, simultaneamente (abrangendo, diretamente, 

a dinâmica da produção do próprio espaço, no contexto da sociedade concreta como 

totalidade) (SOUZA, 2009, p. 24- 25) 

 

Agora que esclarecemos porque optamos utilizar a grafia sócio-espacial para abordar os 

conflitos entre trabalhadores e empresas do Porto do Açu, é importante entender o papel dos 

conflitos na sociedade. Para Ramos (2003), ao contrário do que se dissemina o senso comum, 

os conflitos não são uma anormalidade das relações sociais que ganham corpo de vez em 

quando, mas “(...) são parte da ordem social que constituem e que por meio deles se 

transforma/se afirma”  (RAMOS, 2003, p.2) e devem por isso receber atenção maior das 

ciências sociais que pensam possibilidades de transformação da sociedade. 

Ramos (2003) se debruça sobre a geograficidade dos conflitos sociais: para a autora,  o 

território pode ser visto como um complexo de forças e interesses que refletem as contradições 

e tensões da sociedade, como a luta de classes:  

 

O conflito social nos oferece a possibilidade empírica de abordar as contradições 

sociais. Ele é a manifestação concreta dos antagonismos de grupos e classes e por 

meio dele se evidencia a experiência concreta de construção de sujeitos sociais, onde 

se configuram a construção de identidades coletivas, de motivações e interesses 

compartilhados, estratégias de luta, assim como formas de organização e 

manifestação. Assim, o conflito não é um outro das relações sociais e, sim, parte 
constitutiva delas (RAMOS, 2003, p.2) 

 

 

Defendendo uma relação indissociável entre sociedade e espaço, Ramos aponta para a 

importância de se considerar a espacialidade, sem a qual não se pode compreender a natureza 

de um conflito : 

  

Seria desprovido de sentido e frágil teórica e empiricamente qualquer análise que 

queira revelar essa natureza sem considerar a espacialidade. E acrescentamos: é frágil 

e incompleta qualquer análise social que desconsidere a espacialidade dos processos 

sociais. Insistimos, mais uma vez, em afirmar que a análise da espacialidade dos 

processos sociais é a análise das relações de poder, dos conflitos, das tensões e das 

forças criativas dos “homens e mulheres de carne e osso” (Thompson) (RAMOS, 

2003, p. 14).  

 

Neste sentido, é muito importante para esta pesquisa sua abordagem de “geograficidade 

dos conflitos sociais”, que reforça a afirmação do território como um complexo; complexo de 

forças, complexo de interesses, de necessidades, sendo a conflitividade “uma forma de 

resistência ao ‘alisamento’ do território e à abstração das diferenças” (RAMOS, 2003, p.2). 
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Estas abordagens dialogam diretamente com este estágio da pesquisa: demonstrar as 

estratégias de denúncia e manifestação utilizadas pelos trabalhadores ao longo de mais de 10 

anos de instalação do empreendimento na região são ações de territorialização como 

fechamento de estradas e piquetes, com a criação de “territórios temporários” que alteram a 

dinâmica de funcionamento das empresas e geram impactos na região e são uma forma de 

resistência. Quando estes trabalhadores fecham uma rodovia federal ou estadual, quando 

paralisam uma fábrica, ou interrompem o fornecimento de energia, a prestação de algum serviço 

essencial, impactos podem ser sentidos em todo o país. É o que veremos a seguir. 

 

4.3.2 Os conflitos sócio-espaciais no Porto do Açu e a resistência dos trabalhadores 

 

Ao longo dos mais de dez anos de instalação do Complexo Portuário do Açu diversos 

conflitos se manifestaram territorialmente a partir do fechamento de rodovias, paralisações e 

piquetes impedindo a passagem de trabalhadores até o local de trabalho. Segundo Souza, essas 

intervenções de curta duração são de extrema importância: “Mesmo práticas territorializantes 

como o bloqueio de uma estrada ou rua – ótimo exemplo de prática espacial insurgente – dão 

origem a territórios dissidentes, ainda que esses territórios sejam de efêmera duração” (SOUZA, 

2013, p.106). Entendemos, portanto, que as ações desses trabalhadores podem ser consideradas 

como “práticas espaciais insurgentes” na definição de Souza, já que se apresentam como um 

territorialização em sentido estrito, caracterizadas por uma apropriação e controle do espaço 

com presença física numa escala espacial nanoterritorial (SOUZA, 2003, p. 251). 

Em uma das entrevistas, perguntamos ao presidente do STICONCIMO sobre a 

importância dos instrumentos de manifestações e  greves ao longo da história do 

empreendimento em São João da Barra:  

 

Eu não costumo fomentar a greve, o protesto sim, ele se faz necessário até mesmo 

para que haja respeito da empresa com relação a seu empregado. Se o empregado 

não está satisfeito com alguma coisa, então ele tem que se manifestar e nós como 

legítimos representantes desses trabalhadores, temos que tomar à frente, chamar a 

empresa para corrigir esses fatos, é isso que ocorre quase que diariamente. Nós 

estamos sempre reunidos com a empresa, ontem mesmo, dia 10 , estávamos com a 

direção da empresa do porto e passando esses detalhes para correção dessas falhas 

que ainda existem e que podem ser prejudiciais. Aí a greve não é uma coisa salutar, 

é o diálogo, o compromisso que a gente faz, sempre assinado com documento e a 

responsabilidade das partes é que faz o cumprimento daquilo. Se nós fizermos a 
greve, vamos entrar em área de atrito, ninguém vai se entender e não se resolve nada. 

A manifestação e o protesto são os mais eficazes mesmo (PRESIDENTE DO 

SINDICATO, 2019). 

 



   
 

93 
 

Consideramos curiosa a fala do representante do sindicato, visto que a greve é um direito 

do trabalhador e foi através dela que os trabalhadores do Porto conseguiram algum êxito em 

suas reivindicações, como veremos mais adiante. Ao ser perguntado a respeito dos diversos 

casos de fechamento de rodovias que dão acesso ao Porto, reconhece a existência de um 

“conflito” e pondera: 

 

Sim, ali nós tivemos que entrar pra área do conflito para que pudéssemos ser ouvidos, 

porque as empresas, principalmente a Prumo, ela não estava dando ouvido, o 

sindicato pra eles é uma coisa inexistente, então, ali nós chamamos a atenção de toda 
a sociedade, a imprensa participou ativamente, aí a empresa Prumo se sentiu 

ofendida e para reparar sua boa imagem perante a sociedade, ela teve que nos 

atender, é aí que nós estamos progredindo. Nós ainda temos dificuldades de entrar 

no Porto (PRESIDENTE DO SINDICATO, 2019).  

 

O representante sindical parece só considerar “conflito” o embate físico, a materialidade 

do bloqueio, do piquete. O tensionamento político e a luta de classes não são vistos por ele 

como conflito. Parece confundir a forma de manifestação, com o questionamento da ordem.  

A maior parte dessas manifestações guardam algo em comum que despertou o nosso 

interesse de pesquisa: possuem como estratégia de manifestação ações de territorialização como 

bloqueios de estradas, piquetes, mesmo que de curta duração no tempo, como pondera Souza 

(2013).  

Em 31 de março de 2011, trabalhadores da empresa ARG, terceirizada que presta 

serviço para LLX, iniciaram uma greve e paralisaram as obras do complexo por três dias, 

reivindicando melhoria salarial, adicional de 30% de periculosidade, participação nos lucros e 

resultados, seguro de vida e adaptações no alojamento. 

A LLX alegou que cerca de 300 trabalhadores estariam em greve. Já, segundo o sindicato da 

Construção Civil, a paralisação reuniu cerca de 1.200 funcionários. Alguns dias depois, em abril 

de 2011, pequenos produtores rurais fecharam a estrada que dá acesso ao porto como forma de 

reivindicar suas terras, segundo matéria do G1 (31/03 2011). Com o bloqueio da rodovia, as obras 

foram paralisadas novamente: 
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Figura 11: Manifestação de trabalhadores da ARG em março de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

 

FONTE:G1.com/ Disponível em: g1.globo.com/economia/noticia/2011/03/trabalhadores-do-porto-do-acu-

entram-em-greve.html/Acesso em agosto de 2018. 

 

 

          Figura 12: Manifestação de produtores rurais do Açu  em  abril de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  O GLOBO (31/03/2011). Disponível em: g1.globo.com/economia/noticia/2011/04/manifestacao-

paralisa-obras-no-porto-de-acu-no-rj.html.Acesso em agosto de 2018. 
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Em fevereiro de 2012, novamente os trabalhadores da ARG do complexo portuário 

realizaram manifestação por melhores condições de trabalho e pagamento de horas extras.  De 

acordo com reportagem do Portal G1 (28/02/2012), o presidente do sindicato,  José Carlos Eulálio, 

afirmou que os operários reclamavam da falta de segurança no local e exigiam adicionais de 

periculosidade e insalubridade reconhecidos pelo Ministério Público, o pagamento das horas 

referentes ao deslocamento de casa para o trabalho (horas “in itinere”) , além da equiparação com 

os salários pagos aos funcionários da obra do Porto Sudeste, da MMX, empresa também controlada 

por Eike. Os trabalhadores também reclamaram da qualidade da alimentação e da carga horária, e 

pediram uma melhor compensação para as jornadas de trabalho de fim de semana, inclusive aos 

domingos. Transcrevemos abaixo o depoimento do presidente do sindicato ao Jornal Valor 

(28/02/2012): 

 

Uma escala em que se trabalha seis dias e folga-se três sem adicional, sem hora extra. 

Se cair no domingo e feriado, a gente trabalha como se fosse um dia normal. Se eles 

[diretores da empresa] continuarem com esse radicalismo, vamos comunicar ao 

Ministério Público do Trabalho a falta de equilíbrio e de coerência dos dirigentes desta 

empresa”, completou (VALOR, 28/02/2012, acesso em maio de 2020 ). 

 

Uma outra ação dos trabalhadores na região que muito se destacou foi a paralisação das 

atividades no estaleiro da OSX por dois dias e o bloqueio de estradas por cerca de 8.500 

trabalhadores, em sua maioria da empresa espanhola de construção Acciona, em abril de 2013. 

Suas reclamações eram em torno de salários atrasados, do não cumprimento de regras de 

classificação de funções (o que gera acúmulo de função), do não pagamento de horas extras e 

do vale alimentação e da não permissão de licenças aos trabalhadores que estavam há meses 

sem poder ver suas famílias. Esse fato além de ter sido divulgado pela imprensa local e nacional, 

foi alvo de uma matéria da Reuters (03/04/2013), uma agência de notícias britânica.  

Segundo matéria do G1 (03/04/2013), os trabalhadores se dividiram em grupos em várias 

entradas para o porto e impediram a passagem na RJ-240, estrada que liga a BR-356 ao Porto do 

Açu, o que  causou cerca de três quilômetros de engarrafamento na via próxima ao porto. Na 

reportagem, um fiscal do sindicato esclarece que no mês anterior a empresa já havia recebido 18 

notificações denunciando diversas irregularidades. 
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Figura 13: Bloqueio de estrada por trabalhadores da Acicona em 2013 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Reportagem G1 ( 03/04/2013). Disponível em: http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/04/trabalhadores-

do-porto-do-acu-de-eike-mantem-paralisacao.html / Acesso em maio de 2020. 

 

Em maio de 2013, fiscais do Ministério Público do Trabalho identificaram violações 

aos direitos trabalhistas dos funcionários da obra, somando 252 autos de infração em 

decorrência de irregularidades detectadas em operação de 25 empresas que compõem o 

Complexo Portuário do Açu: 

 

Os autos de infração, que resultam em multas às empresas responsáveis, punem 

irregularidades como a falta de equipamentos adequados de segurança do trabalho, 

contratação de operários sem exame admissional, excesso de horas trabalhadas, más 

condições sanitárias dos alojamentos e até atrasos no pagamento de salários (EXAME, 

27/05/2013, acesso em maio de 2020). 

 

Ainda segundo apuração da revista EXAME (27/05/2013), a irregularidade mais grave 

encontrada na vista do MPT foi o transporte de blocos de concreto, uma  estrutura que deveria 

ser removida até o porto por um rebocador, mas estava sendo feita por uma retroescavadeira e 

pondo em risco a segurança de 40 trabalhadores envolvidos.  

Esse momento do empreendimento nos chamou muita atenção: 2013 foi o ano em que 

se registrou o maior número de trabalhadores na construção civil em São João da Barra, o ano 

em que as manifestações reuniram o maior número de trabalhadores e em que as denúncias de 

desrespeito aos trabalhadores foram mais graves, com atraso no pagamento de salários e com 
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tantas irregularidades constatadas pelo Ministério Público do Trabalho. Estes fatos nos fazem 

pensar sobre o aprofundamento da superexploração do trabalho para além do que vinha sendo 

investigado por esta pesquisa e sobre o papel de um empreendimento controlado por diversas 

multinacionais que lucram milhões todos os anos e que não cumprem deveres trabalhistas 

básicos. É, sem dúvida, um indício da intensificação da ânsia neoliberal do capital que se apoia 

no aprofundamento da precarização das vida dos trabalhadores do mundo inteiro. 

Em janeiro de 2014, houve uma paralisação total das obras devido ao descumprimento 

dos direitos trabalhistas, já que com a transição de LLX para PRUMO, as empresas não estavam 

reconhecendo os acordos trabalhistas anteriores. Segundo matéria do Jornal do Brasil veiculada 

no Blog do Pedlowski em 15 de janeiro de 2014, os cerca de 1500 funcionários dos setores de 

Metalurgia e Construção Naval pedem o pagamento de hora itinerantes, melhores condições de 

trabalho, participação nos lucros das empresas e valorização dos seus salários.  

 

Figura 14: Paralisação total das obras do porto em janeiro de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Blog do Pedlowski. Disponível em: https://blogdopedlowski.com/2014/01/15/imagens-ineditas-da-

paralisacao-total-das-obras-do-porto-do-acum >Acesso em agosto de 2018. 

 

Em abril de 2018, um novo protesto ocorreu em Grussaí (distrito de SJB) para cobrar o 

aproveitamento de mão de obra local de São João da Barra pelas empresas ligadas ao 

empreendimento. A manifestação, sobretudo de trabalhadores da Andrade e Gutierrez, 

denunciava a  contratação de trabalhadores de fora da região e até de outros países. 
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Figura 15: Protesto em Grussaí cobrando aproveitamento de mão de obra local em abril 

de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
 

FONTE: Folha da Manhã. Disponível em: http://www.folha1.com.br/_conteudo/2018/04/na_foz/1233132-

protesto-por-aroveitamento-de-mao-de-obra.html. Acesso em agosto de 2018. 

 

 

De acordo com reportagem da Folha da Manhã (19/04/2018), os trabalhadores fizeram 

o protesto  em frente ao escritório da Andrade Gutierrez e levaram currículos para serem 

entregues à empresa. De acordo com a empreiteira, 37% são profissionais de São João da Barra 

e mais 37% profissionais da região de Campos, restando apenas 26% oriundos de outras 

localidades em função da demanda específica do trabalho. 

Em uma das entrevistas, o presidente do STICONCIMO comentou sobre esta questão, 

confirmando  a baixa contratação de trabalhadores do município de São João da Barra, em 

detrimento dos trabalhadores de Campos, de outros estados e até de outros países. 

 

Hoje? Setenta por cento é da região de Campos e outros estados, permanece os trinta 
de lá. É uma reclamação enorme, parece que o sindicato fica impotente, eu não posso 

fazer nada porque o município é que tem que tomar essa providência, se ele 

estabelece esse percentual maior, claro, aí o sindicato monitorando vai passar para 

o município o que não está sendo cumprido. Cabe ao órgão fiscalizador, que são os 

vereadores, tomar providência. Foi um pedido do sindicato em duas audiências 

públicas com a Câmara presente de uma nova lei ou de uma emenda nessa lei, alterar 

um percentual pra garantir ao sanjoanense que se lá em São João for esgotado todos 

os pedidos, as funções aí nós vamos buscar fora, mas não é o caso, não é assim que 

estão procedendo (PRESIDENTE DO SINDICATO, 2019). 

 

O presidente do Sindicato alega que existe uma lei municipal sancionada pela prefeita 

Carla Machado, em seu mandato anterior, que garante que um terço dos trabalhadores admitidos 
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no empreendimento devem ser de São João da Barra, mas que em muitos momentos nem esta 

porcentagem foi garantida e ponderou que o sindicato já tentou elevar essa proporção: 

 

Foi um pedido do sindicato em duas audiências públicas com a Câmara presente de 

uma nova lei ou de uma emenda nessa lei, alterar um percentual pra garantir ao 

sanjoanense que se lá em São João for esgotado todos os pedidos, as funções aí nós 
vamos buscar fora, mas não é o caso, não é assim que estão procedendo 

(PRESIDENTE DO SINDICATO, 2019). 

 

Um dos trabalhadores entrevistados na nossa pesquisa, que atua na Andrade como 

eletricista montador apontou que muitos são os trabalhadores de fora da região: 

 

Eles são de todo Brasil: Bahia, São Paulo, Pernambuco. Eram mais de 5 mil 

colaboradores na Andrade Gutierrez, então tem gente de todo o Brasil. Tem pessoa 

até do Paraguai. A maioria é nordestina, aí tem alguns de São Paulo, Rio, ali de 

Maricá, São Gonçalo, mas a maioria é do Nordeste (ELETRICISTA MONTADOR, 

2020). 

 

Esta situação acabou por gerar um paradoxo cruel: muitos trabalhadores de fora do 

município para conseguirem realizar o cadastramento no balcão de empregos da Prefeitura 

passaram a comprovar que seu endereço é de São João da Barra (seja com transferência de título 

de eleitor, ou por apresentarem endereço de algum conhecido que reside na cidade), 

automaticamente perderam direito à alojamento e à ajuda de custo, o que agrada aos interesses 

das empresas que podem gastar menos e ainda alegarem que estão contratando trabalhadores 

do município, gerando desenvolvimento para região: 

 

O eu posso dizer da Andrade é que as pessoas não tem mais direito a alojamento, só 

de encarregados para cima porque é porque, não sei, é porque a maioria dos 
encarregados são eles que trazem de fora aham, e… porque como tem essa lei de ter 

que ser todo mundo do município, como tá todo mundo com os documentos daqui, o 

título é daqui, então, alega-se que se é todo mundo daqui não precisa dar alojamento, 

entendeu? (AJUDANTE DE ELÉTRICA I, 2020) 

 

Por fim, a  última manifestação registrada nesta pesquisa foi a de novembro de 2019, 

que durou seis dias, quando trabalhadores das construtoras Andrade Gutierrez e Acciona, que 

atuam na obra da Usina Termelétrica (UTE) da GNA,  se concentraram na Rua Nova, no 5º 

distrito sanjoanense (Açu), bloqueando  a estrada que dá acesso ao empreendimento. 

Um dos nossos entrevistados participou desta manifestação e mencionou a condição 

dos trabalhadores de fora do município: 

 

Participei sim, mas foi para apoiar os amigos trabalhadores que não são da região a 

terem algumas melhorias. Eles já conseguiram, eles estavam querendo uma ajuda de 
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custo e que a empresa desse folga de campo, mas conseguiram só a ajuda de custo 

(AJUDANTE DE ELÉTRICA IV, 2020).  

 

 

Explica ainda as estratégias utilizadas pelos trabalhadores, como o piquete:  

 

Ali próximo ao Porto, tem um trevo, perto da fazenda Caruara, de quem vem de 

Campos para o Caetá, aí entra ali e quem vem de Grussaí também. Nós fizemos a 

manifestação ali e tinha o apoio do sindicato, o sindicato parava os ônibus, nós 

descíamos e fazia a nossa greve. (AJUDANTE DE ELÉTRICA IV, 2020).  

 

Para Ramos, essa ação no espaço, de bloqueio, tem um sentido político muito grande: 

“O piquete é uma radicalização da greve, pois ele busca impedir que trabalhadores entrem no 

seu local de trabalho. Sem dúvida o uso político do espaço aqui é explícito e tem como objetivo 

paralisar as atividades dos seus antagonistas” (RAMOS, 2003, p. 36). 

 

Figura 16: Manifestação de trabalhadores da Acciona e Andrade Gutierrez em novembro de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Blog do Roberto Moraes. Disponível em> http://www.robertomoraes.com.br/2019/11/greve-dos-

trabalhadores-ue-atuam-na.html. Acesso em maio de 2020. 

 

Segundo reportagem do jornal Terceira Via16, as principais reclamações dos 

trabalhadores são o número elevado de demissões imotivadas e a reivindicação por plano de 

 
16 Disponível em: https://www.jornalterceiravia.com.br/2019/11/07/trabalhadores-do-porto-do-acu-em-segundo-

dia-de-protesto-nesta-quinta/ . Acesso em 02 de maio de 2020. 

 

https://www.jornalterceiravia.com.br/2019/11/07/trabalhadores-do-porto-do-acu-em-segundo-dia-de-protesto-nesta-quinta/
https://www.jornalterceiravia.com.br/2019/11/07/trabalhadores-do-porto-do-acu-em-segundo-dia-de-protesto-nesta-quinta/
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saúde. Em diversas falas, os trabalhadores reclamam das demissões em massas que não 

respeitam os acordos firmados nos contratos de trabalho: 

 

Quando eu saí, tinha acabado uma obra da Andrade lá em  Buenos Aires, lá na 

Argentina, uma térmica também, aí tava começando a instrumentação e aí começou 

a rolar o boato assim vai cair um monte de gente pra poder entrar o pessoal que 

estava na Argentina, porque já era tudo peixe. Aí começou chegando o pessoal da 

instrumentação, começou chegar o pessoal da instrumentação e realmente as 

demissões subiram para caramba, por exemplo, no dia em que eu fui mandado 
embora, fomos eu e mais aproximadamente 60 pessoas (AJUDANTE DE ELÉTRICA 

I, 2020).  

 

 

Outra queixa comum é a forma abrupta com a qual são demitidos, simplesmente 

arrancados da atividade para assinar papéis e juntar as coisas para se retirarem da empresa, 

sem nenhum aviso prévio: 

(...)o encarregado falou comigo vem cá… Aí chamou da equipe eu e mais cinco e 

falou assim “ó, eu não queria mandar ninguém embora da equipe, mas pediram três 

e a maioria que está aqui não chegou nem a cinco meses ainda, vocês são os mais 

antigos, então, vou ter que mandar vocês rodar. Foi assim. E aí nóis pegou foi pro 

pro RH, levamos (...) o crachá, os crachás, é… aí ficamos dentro de uma sala 

esperando o almoxarifado vim pra dar baixa nas coisas, aí...na hora do almoço nós 

fomos, almoçamos, voltamos, demos baixa no que faltava pra dá, aí tem tipo um nada 

consta, um monte de coisa lá… aí umas... três e pouca umas quatro horas a gente 

tava liberado (AJUDANTE DE ELÉTRICA I, 2020). 

 

Voltemos à manifestação de novembro de 2019: ela foi denunciada pelo presidente 

do STICONCIMO e   considerada ilegítima pela Justiça do Trabalho, por ter sido promovida 

pelo SINTRAMON (ver anexo 5), de Itaboraí, que recentemente chegou na região e hoje 

disputa com o STICONCIMO e ainda aguarda decisão judicial sobre o assunto. Tal imbróglio 

aparece no depoimento de diversos trabalhadores que contribuíram para esta pesquisa: “O 

de Itaboraí que ajudou a fazer a paralisação, pois estava tendo denúncia e tal. Essa 

paralisação que teve foi ilegal. Não resolveu muito, mas a empresa ficou com um pouco mais 

de cautela ao demitir. Mas agora o de Itaboraí está na frente” (AJUDANTE DE ELÉTRICA 

III, 2020). 

Em entrevista em março de 2020, pedimos alguns esclarecimentos ao presidente do 

STICONCIMO, que explicou a origem da disputa dos dois sindicatos pela representação de 

trabalhadores das categorias de construção civil e montagem industrial dentro do Porto :  

 
Essa manifestação ocorreu em face desse sindicato de Itaboraí que é específico da 

Comperj, como é um porto que é regido pela Petrobrás e está há algum tempo parado 

sem atividade e muitos trabalhadores são das duas empresas, tanto Acciona como 

Andrade Gutierrez que prestavam serviço dentro daquele complexo. Aí esses 

trabalhadores foram recontratados aqui por essas duas empresas, os mesmos 
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funcionários, e isso causou uma falta de ética e respeito por parte da diretoria do 

sindicato, Sintramon, se aproveitando desses trabalhadores que foram readmitidos 

aqui e ele entendeu que os salários e os direitos aplicados na Comperj teriam que se 

aplicados aqui, e não é. Porque a legislação que rege a Comperj é pela Petrobrás e 

é bem diferente. Aqui é um porto particular.  Igualmente com esse porto de Presidente 

Kennedy, até o momento não tem a participação da Petrobrás (PRESIDENTE DO 

SINDICATO, 2020). 

 

(...) através desse grupo que já estava lá dentro se mostraram insatisfeito porque o 

salário de lá, vamos colocar assim, um montador de andaime lá na Comperj ganha 

R$2500,00, aqui R$2000,00, aí eles querem essa equiparação. Lá outras funções bem 

mais elevadas, e eles passaram para os colegas essas informações. Então 

promoveram essa manifestação e está sendo julgado, agora no dia 24 haverá uma 
audiência que irá definir realmente quem é o detentor da base (PRESIDENTE DO 

SINDICATO, 2020). 

 

O representante nos apresentou diversas documentações que comprovam a legitimidade 

do STICONCIMO em representar os trabalhadores da construção civil de São João da Barra 

desde 2012 e alegou que não cabe ao SINTRAMON tal representatividade e que a situação será 

decidida na justiça.  

 

Figura 17: Assembleia dos trabalhadores da Construção Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Material cedido pelo Sindicato da Construção Civil, 2019. 

 

 

Procuramos o SINTRAMON por meio eletrônico, mas não obtivemos resposta. E se faz 

importante destacar que, enquanto os sindicatos disputam a representação da categoria, os 

trabalhadores começam a ter prejuízos. Perguntado sobre a situação do debate em relação ao 

salários com as empresas do Porto, o representante aponta: 
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Parado. Diante do impasse [jurídico] as empresas resolveram não fechar a 

convenção que era em fevereiro, não reformulando todos os direitos, a questão 

salarial já era pra estar definida, em outras épocas nesse mesmo mês já estava 

definido valores, tudo direitinho. É sempre retroativo a primeiro de fevereiro. E as 

empresas então nos colocou o seguinte argumento: enquanto perdurar o impasse nós 

não falaremos nada. Não vamos atender, não vamos negociar. Então os 

trabalhadores estão a solta (PRESIDENTE DO SINDICATO, 2020). 

 

O presidente do STOCONCIMO ainda apresenta outra situação grave em relação à 

situação do sindicato, que é espelho da realidade dos sindicatos no Brasil nos últimos anos, 

fragilizados pela Reforma Trabalhista e boicotado pelas empresas que se recusam a repassar 

dados dos trabalhadores, se recusam a efetuar o recolhimento da contribuição sindical e 

estimulam a desfiliação de seus empregados do sindicato: 

 

Essa é a dificuldade de todos os sindicatos. Eu não tenho uma ficha financeira do 

trabalhador, nunca tivemos acesso a isso. Nós temos os nomes desses trabalhadores, 

mas não temos documentação e hoje a exigência é essa da MP 87317, além de ser 

individualizado, esse cadastramento o interessado é o sindicato, que tem que fazer o 

cadastro no banco, isso tem um custo pra cada boleto, o cadastramento também. 

Então com essa postura ficamos inviabilizados. (...)Quer dizer, as empresas se 

utilizaram desse parágrafo e colocou na cabeça dos trabalhadores: Se você não se 
desfiliar, você não vai permanecer na minha empresa. Nós tivemos aqui dia de 

encostar um micro-ônibus com 50, 60 trabalhadores se desfiliando. De janeiro pra 

cá nós fomos ao Ministério Público e mostramos como os sindicatos vão sobreviver 

sem o fluxo de caixa (PRESIDENTE DO SINDICATO, 2020).  

 

Um dia de discussão resultou nisso aqui, um trabalho enorme que elas [funcionárias 

do sindicat]),   fizeram, homem a homem, e não ter um centavo de março pra cá, nós 

não recebemos mais nada. [Mostrando uma pilha de 400 cadastros]. A Andrade é 

que está comandando todo mundo. A empresa diz que não vai recolher. Foi por isso 

que o procurador ficou assustado, quando eu levei o documento ele ficou com uma 

caixa , documento nosso, é muita coisa (PRESIDENTE DO SINDICATO, 2020). 

 

Não restam dúvidas de que o desmonte dos sindicatos pelo próprio Estado brasileiro e 

os boicotes realizados pelas grandes empresas expõem ainda mais o trabalhador à exploração e 

a perda de direitos consolidados. Notamos que, ao longo das diversas manifestações aqui 

apresentadas, de 2011 a 2019, as principais pautas de reivindicações desses trabalhadores estão 

diretamente relacionadas ao mecanismo de violação da força de trabalho dos trabalhadores que 

caracteriza a ocorrência de superexploração do trabalho pensada por Ruy Mauro Marini. Os 

trabalhadores estão sendo submetidos a péssimas condições de trabalho, precisam brigar pelo 

cumprimento de sua jornada de trabalho, pelo recebimento de seus salários e de horas extras, 

 
17 Algumas semanas após a realização da entrevista com o presidente do sindicato da construção civil, feita em 

abril e em junho de 2019, a medida provisória 873 que impediria o desconto da contribuição sindical na folha de 
pagamento caducou por não ter sido votada pelo Congresso. 
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perdem direitos sociais e trabalhistas, se sujeitam a um mercado de trabalho cada vez mais 

exigente e instável, entre outros. 

Por fim, como forma de facilitar a visualização de tantas manifestações ocorridas ao 

longo da instalação do Porto do Açu, o histórico dos conflitos sócio-espaciais que marcaram a 

região será apresentado em forma de quadro: 

 

Tabela 5 - Histórico dos conflitos sócio-espaciais que marcaram a região do porto do Açu  

PERÍODO AÇÕES MOTIVOS 

Março de 2011, ao longo de 

três dias. 

Greve, fechamento de rodovia e 

paralisação das obras realizada 

por trabalhadores terceirizados 
da ARG. 

Luta por melhoria salarial, 

adicional de 30% de 

periculosidade, participação nos 
lucros e resultados, seguro de vida 

e adaptações no alojamento. 

Abril de 2011 

Produtores rurais fecham 

rodovia que dá acesso ao porto, 
o que ocasionou a paralisação 

das obras. 

Protesto contra a 

desapropriação de terras do 5º 
Distrito. 

Fevereiro de 2012 

Cerca de 1.500 trabalhadores da 
ARG paralisaram as obras do 

empreendimento. 

Por melhores condições de 
trabalho, pagamento de horas 

extras e respeito à jornada de 

trabalho. 

Dezembro de 2012 
Fechamento de rodovia. Contra desapropriações e 

salinização do Açu. 

Abril de 2013, noticiado pela 

imprensa internacional. 

Paralisação e bloqueio de 

estradas por cerca de 8.500 

trabalhadores da Acciona.  

Salários atrasados, não 

pagamento de horas extras, não 

permissão de licenças aos 
trabalhadores. 

Janeiro de 2014 

Paralisação total das obras e 

bloqueio de estradas por cerca 
de 1.500 trabalhadores. 

Descumprimento de direitos 

trabalhistas (transição de LLX 
para Prumo) 

Junho de 2014 

Manifestação e bloqueio da 

rodovia com queima de pneus 

por cerca de 300 trabalhadores 
de uma empresa terceirizada. 

Reivindicação de adicional de 

periculosidade, descanso para 

almoço e boas condições de 
alojamento. 

Julho de 2014 

Caminhoneiros que prestam 

serviço ao Porto do Açu fecham 

os dois sentidos da BR 356. 

Protesto por melhores 

condições de trabalho, aumento 

no valor do frete e limite de 
carga. 

Abril de 2018 

Trabalhadores da Andrade 

Gutierrez fizeram manifestação 
em Grussaí. 

Pelo aproveitamento da mão de 

obra local de São João da Barra 
pelas empresas do complexo. 

Novembro de 2019 

 

Trabalhadores da Andradre 

Gutierrez e da Acciona fecham 
estrada de acesso ao Porto  

 

Por conta do número elevado 

de demissões imotivadas, pela  

reivindicação por plano de 
saúde e por ajuda de custo para 

trabalhadores que residem em 

outras cidades. 
 

 Fonte: Organização de Nina Maria de Souza Barreto – 2020, a partir de dados de matérias jornalísticas. 
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Apesar dessa injusta realidade em pleno século XXI, os conflitos que marcam a região 

do Porto do Açu e expressam as contradições da própria sociedade e da luta de classes, também 

podem ser vistos como a materialização do protagonismo desses trabalhadores: 

 

Uma manifestação é a concretização da ação desencadeada por um protagonista, é o 

conflito enquanto ato. A manifestação é o conflito stricto sensu. Sem a manifestação 

não é possível a existência de conflitos sociais. Podemos imaginar que a manifestação 

é de certa forma o ápice da ação dos protagonistas. Ou seja, as manifestações têm 

objetivos concretos, almejam conseguir ganhos sociais para os seus protagonistas e 

não apenas a visibilidade social (RAMOS, 2003, p.33) 

 

 Portanto, a greve e a paralisação, assim como o piquete (ação que impede trabalhadores 

de entrarem no seu local de trabalho) e o bloqueio de estradas são excelentes instrumentos de 

se romper com a disciplina e controle impostos pelas empresas e se configuram como formas 

de uso político do espaço, capazes de “(...) alterar e suspender, mesmo que temporariamente, 

essa forma de organizar o tempo e o espaço dos trabalhadores” (idem, p. 36).  Ao se utilizarem 

dessas diversas estratégias espaciais, os protagonistas estão rompendo com uma ordem 

hegemônica calcada no direito da propriedade, do indivíduo, do direito de ir e vir (ibidem, p. 

36).   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho buscou analisar a situação dos trabalhadores da construção civil do Porto 

do Açu  no município de São João da Barra (RJ), um empreendimento controlado pelo capital 

internacional e marcado por diversos conflitos ao longo de sua história, gerados por processos 

injustos como a expulsão de camponeses de suas terras, a degradação ambiental e 

superexploração do trabalho dos operários da construção civil, todos processos permitidos e 

viabilizados pelo papel do Estado em suas múltiplas escalas.  Concluímos que é grande a 

atualidade guardada pelo conceito de superexploração do trabalho de Ruy Mauro Marini (autor 

pouco lido/reconhecido no país), capaz de ainda explicar a situação atual de países como o 

Brasil, marcados por mecanismos de dependência em relação aos países centrais do globo, e 

que o custo disso é a exploração de seu povo.  

Buscamos entender o processo de modernização do país no século XX que ajudam a 

explicar as contradições atuais, o fato de termos deixado de ser subdesenvolvidos, mas não 

termos conseguidos extinguir as calamidades do subdesenvolvimento como a superexploração 

de trabalhadoras e trabalhadores do país. Apresentamos como as transformações provocadas 

pelo neoliberalismo, implementado nos anos de 1990, significou a atualização e 

aprofundamento da superexploração, especialmente na América Latina, ampliando a 

precarização do trabalho, a partir de ataques a direitos trabalhistas consolidados, pelas recentes 

reformas como a trabalhista de 2017. 

Ao buscar entender os efeitos desses processos no Porto, optamos  por analisar o setor 

da construção civil de São João da Barra que é marcado historicamente pela precariedade como 

a baixa remuneração, a alta rotatividade no emprego e os frequentes acidentes em função do 

trabalho. Percebemos uma dinâmica de elevadas admissões e demissões no setor, que 

acompanharam a dinâmica do próprio empreendimento. 

Tantos os dados obtidos através da RAIS, como as informações reunidas a partir de 

entrevistas com trabalhadores da empresa Andrade Gutierrez e com o presidente do 

STICONCIMO nos fizeram concluir  que estes trabalhadores recebem salários que não 

representam uma quantia suficiente para  reporem o desgaste de sua força de trabalho, essência 

do fenômeno da superexploração do trabalho que ocorre em um empreendimento controlado 

por diversas multinacionais que lucram milhões todos os anos e que não cumprem deveres 

trabalhistas básicos, praticam demissões em massa, desrespeitam cláusulas contratuais, não 

oferecem condições adequadas de trabalho, alimentação e descanso aos seus trabalhadores . É, 
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sem dúvida, um indício da intensificação neoliberal do capital que se apoia no aprofundamento 

da precarização das vida dos trabalhadores do mundo inteiro. 

No entanto, pudemos constatar  que, da mesma maneira que o espaço geográfico 

materializa os enfrentamentos de classe próprios da sociedade capitalista marcada pela 

prevalência da propriedade privada dos meios de produção, assim como reproduz a 

racionalidade hegemônica, esse mesmo espaço irá refletir e possibilitar, igualmente, o 

aparecimento de racionalidades que tendem a questionar e a lutar contra a referida ordem das 

coisas e que também se materializam no espaço. Neste sentido, demonstramos  as estratégias 

de denúncia e manifestação utilizadas pelos trabalhadores ao longo de mais de 10 anos de 

instalação do empreendimento na região são ações de territorialização como fechamento de 

estradas e piquetes, com a criação de “territórios temporários” que alteraram a dinâmica de 

funcionamento das empresas e geraram impactos na região.  

Portanto, evidenciamos a importância da espacialidade quando se constatou que grande 

parte das ações dos trabalhadores que se organizaram em greves, piquetes, bloqueios de 

estradas, se fixaram, mesmo que temporariamente, em um território (“dissidente”) com o intuito 

de alcançarem visibilidade para suas causas e questionar a ordem vigente. 
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Anexo 1: Tabela  salarial da Construção Civil Pesada 2019/ Porto do Açu 
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Anexo II: Tabela  salarial da Montagem Industrial 2019/ Porto do Açu 
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Anexo III: Modelo de questionário aplicado aos trabalhadores 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1-Identificação do (a) entrevistado(a) (ATENÇÃO! VOCÊ NÃO PRECISA SE IDENTIFICAR!) 

 

Idade:  

 

Sexo: (  ) Masculino   (  ) Feminino 

 

Profissão:  

 

Empresa em que trabalha ou trabalhou: 

 

Período na empresa:  

 

Função na empresa:  

 

Bairro/Cidade onde nasceu: 

 

Bairro/Cidade onde mora atualmente: 

 

2- A casa onde você mora é? (Marque apenas uma resposta) 

(A) Própria   

(B) Alugada  

(C) Cedida  

(D) Mora em pousada/Hotel 
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Outra situação: _____________________________________________ 

 

3- Sua casa está localizada em? (Marque apenas uma resposta)  

(A) Zona rural.   

(B) Zona urbana  

(C) Comunidade indígena.  

(D) Comunidade quilombola.  

 

4. Qual é o seu  nível de escolaridade? (Marque apenas uma resposta) 

(A) Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário)  

(B) Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio)  

(C) Ensino Médio (antigo 2º grau)  

(D) Ensino Superior  

(E) Especialização  

(F) Não estudou  

 

5. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, aproximadamente, a 

renda familiar mensal? (Marque apenas uma resposta)  

(A) Nenhuma renda.  

(B) Até 1 salário mínimo (até R$ 1039,00).  

(C) De 1 a 3 salários mínimos (de R$1.039,00 até R$ 3.117,00).  

(D) De 3 a 6 salários mínimos (de R3.117,00até R$ 6.234). 

(E) De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 6.234,00 até R$9.351,00).  

(F) Acima dos valores anteriores 

 

 

6-Em relação à cor da pele, você se considera:  

(  ) Branco          

(  ) Pardo      
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(  ) Preto          

(  ) Amarelo (oriental)  

(  ) Vermelho (indígena)         

(  ) Prefiro não declarar 
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Anexo IV: Roteiro de entrevista realizada com os trabalhadores 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1- Você considera que a empresa onde trabalha (ou trabalhou) respeita (respeitou) os seus 

direitos trabalhistas? Ou se sente desrespeitado? Por quê? 

 

2- Você é sindicalizado? Se sim, qual o sindicato? Você está satisfeito com sua atuação? 

  

3- A empresa que você trabalha ou trabalhou pratica demissões em massa? Quando ocorreu? 

 

4- Você se sente satisfeito com o seu salário? 

 

5- Você tem horário de almoço? De quanto tempo? 

 

6- Considera seu trabalho pesado? Consegue descansar no intervalo? 

 

7- Você participou de alguma paralisação, greve ou fechamento de rodovia como forma de 

protesto contra as condições de trabalho? Explique quando, como ocorreu e por quais 

motivos: 

 

8- Você pode indicar o contato de outro trabalhador para a realização dessa entrevista? 
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Anexo V: Boletim de divulgação do SINTRAMON  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


