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Em dois momentos distintos da história recente, pode-se considerar que a região Norte
Fluminense sofreu intervenções típicas de dois momentos da inserção brasileira na Divisão
Internacional do Trabalho, por meio de Grandes Projetos de Investimentos. Nos anos 1980
deu-se, a implantação da indústria de exploração e produção de petróleo, com a instalação
da Petrobras em Macaé. Já no início do século XXI, o Porto do Açu, localizado no munícipio
de São João da Barra, emerge como expressão de um outro momento da inserção do Brasil
na economia mundial, com características distintas. Em 2007, se inicia a construção do
Porto numa parceria do Estado do Rio de Janeiro com empresário Eike Batista, no município
de São João da Barra. O projeto original entra em crise em 2012 com a falência do “Grupo
X”, sendo retomado por um fundo de investimento estadunidense. Considerando que as
suas diretrizes são externas ao município, acentua-se o questionamento sobre os efeitos
que grandes projetos privados causam ao lugar, possuindo pouca ou nenhuma possibilidade
de controle ou regulação por parte de elites, classes e grupos regionais/locais. Dessa
maneira o objetivo do presente trabalho é compreender as relações entre os grandes
projetos e as transformações estruturais do município de São João da Barra, desde a
implantação do projeto. A metodologia consiste na abordagem teórica do processo de
desenvolvimento capitalista, em sua dimensão territorial e espacial no contexto da
Globalização contemporânea, e suas configurações em países periféricos; na pesquisa
estatística em séries históricas, representativas das dinâmicas demográficas, do mercado de
trabalho e renda, e perfil econômico, com breve referência aos impactos ambientais.
Finalmente aponta-se os conflitos os segmentos sociais afetados e as lutas em face dos
impactos, buscando realizar uma análise panorâmica dos impactos estruturais e sua
influência nos fatores de desigualdade.
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