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O atual período capitalista de Globalização é marcado por extrema complexidade em todas
as esferas sociais, e o estudo do espaço geográfico ganha destaque ainda maior nesse
contexto. A região Norte Fluminense está inserida nesta lógica de transformações globais,
pois é palco da instalação do Porto do Açu, o maior porto-indústria da América Latina. O V
Distrito do Açu, em São João da Barra, vem sofrendo com a transformação de sua área rural
em área de expansão industrial, o que tem gerado inúmeros impactos e conflitos
socioambientais como desapropriação de pequenos produtores, desorganização da
agricultura familiar e queda da produção agropecuária. Esta realidade indica que todo o
processo descrito estaria acontecendo à revelia das comunidades locais e obedecendo a
interesses externos à região, ou seja, estaria em curso um processo de alienação espacial.
A partir das hipóteses apresentadas, o presente trabalho tem como objetivo geral
estabelecer uma aproximação entre o conceito de alienação e a Geografia para se pensar a
produção do espaço capitalista no atual período de Globalização, utilizando a construção do
Complexo Industrial do Porto do Açu como um estudo de caso. Neste momento, o tipo de
pesquisa desenvolvido é o bibliográfico, procura-se explicar tal fenômeno a partir de
referências teóricas já publicadas, principalmente, livros e artigos científicos. Numa fase
posterior, a pesquisa se centrará em visitas de campo ao quinto distrito de São da Barra
para a realização de coleta de dados que possibilite a sistematização dos principais
impactos socioambientais provocados pelo empreendimento. A relevância para o tema
proposto está no fato de não se encontrar na Geografia uma obra que sistematize o conceito
de alienação numa abordagem geográfica. Além disso, este trabalho é de grande
importância, pois investiga o maior empreendimento que a região Norte Fluminense já
recebeu em toda sua história, o Porto do Açu, e desvenda a relação de dominação que está
sendo implementada sobre toda a região ligada ao porto em nome de interesses externos ao
lugar, o que vem gerando sérios conflitos socioambientais.
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