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Rio+20 e a greve nacional  
dos docentes

A defesa da educação pública está no centro da inquietação política dos professores 
federais que fazem greve nacional. O movimento luta por condições de trabalho, salários 
dignos e uma carreira docente que traduza uma visão de universidade comprometida 
com o projeto de país voltado aos interesses da maioria da população. As mesmas 
preocupações que inspiraram a elaboração desta publicação:  olhar crítico numa 
perspectiva além dos interesses que transformam a vida em mercadoria.



APRESENTAÇÃO

Em 26 e 27 de abril de 2012, foi realizado o Seminário Rio+20 em Questão: a agenda 
do capital na perspectiva dos movimentos sociais e do pensamento critico, na UNIRIO, 
evento este que contou com a participação de diversos movimentos sociais assim como 
de grupos ligados a universidades, orientados pelo pensamento crítico.
O seminário em questão resultou da ação conjugada entre membros da academia 
voltados para estudos sobre as consequências socioambientais do vigente padrão de 
acumulação do capital e as lutas de resistência protagonizadas pelos principais atingidos 
por esse processo. Nos dois dias de discussão, a questão ambiental foi debatida a partir 
das denúncias de expropriação da terra, de recursos naturais e de condições de trabalho 
às quais determinados grupos mais vulneráveis da sociedade vêm sendo expostos. 
Sobretudo, foram apresentadas as lutas de resistência que o encontro oficial (Rio + 20) 
pretende ocultar, desarticular, combater e criminalizar.
Tais temas, que deveriam estar no centro das discussões referentes à Rio + 20, 
conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável a ser realizada em 
junho deste ano no Rio de Janeiro, mostram-se, ao contrário, totalmente excluídos dos 
debates que, por sua vez, estão centrados em reafirmar o potencial da tecnologia para 
resolver os principais problemas relacionados ao meio ambiente.
Ao longo do seminário, os movimentos sociais, por meio de seus representantes, 
socializaram seu grito contra a expropriação de seus territórios, saúde, liberdade, 
direitos e da própria vida. 
O documento a seguir traz o aporte teórico apresentado previamente pela organização 
do seminário assim como o relato das falas dos convidados, dentre estes representantes 
dos movimentos sociais e membros das universidades. A presente cartilha está 
organizada por temáticas correspondentes às diversas categorias de conflitos. São estes 
os conflitos relacionados à reorganização do espaço urbano, ao usufruto de recursos 
naturais, aos grandes empreendimentos industriais, aos mega-eventos, dentre outros. 
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 CRISE AMBIENTAL
Vivemos hoje uma verdadeira crise ambiental. Em 

termos absolutos, os níveis crescentes de degradação e 
poluição do meio ambiente, expressos nas altas taxas de 
uso dos recursos naturais, a perda de espécies em ritmo 
extremamente acelerado e, sobretudo, as expropriações 
de camponeses, povos indígenas, pescadores, 
ribeirinhos são algumas das expressões dessa crise. 
É importante frisar que e a crise resulta de um modo 
de produção alheio aos ritmos de reprodução da 
natureza e às necessidades da vida da maior parte da 
humanidade. Em outras palavras, o capital transforma 
a natureza em insumos para a produção de bens que 
não estão orientados para o valor de uso dos artefatos, 
mas para fins estritamente mercantis. Nesse sentido, 
a crise socioambiental tem como determinante um 
modo de produção que coloca em questão a sociedade 
de mercadorias, as teses do crescimento econômico, as 
proposições capitalistas do desenvolvimento e a crença 
na correção dos efeitos ambientais por tecnologias 
criadas sob imperativos do capital. 

É esta forma de intercâmbio entre a produção e a 
natureza, calcada no modo de produção capitalista, 
que está nas bases da crise, cujo resultado pode ser 
encontrado nos impactos ambientais crescentes. 

Vale destacar que a crise do capital, cuja dimensão 
ambiental está posta em relevo, atinge as classes sociais 
de forma desigual, uma vez que a mesma reflete as 

Bases para a reflexão sobre a crise 
ambiental e a Rio+201

1 Documento preliminar apresentado ao seminário.

contradições inerentes ao modo de produção capitalista. 
Distintamente do pensamento corrente em certos 
círculos, segundo o qual a crise ambiental representa 
um limite para a expansão do capitalismo – o que 
justificaria a sua transformação por meio da “economia 
verde” –, é preciso lembrar que o próprio capital se 
incumbe de transformar a degradação ambiental em 
novos mercados, em novos campos de acumulação, 
como, por exemplo, os mercados de carbono. Não 
menos importante, o capital encontra maneiras de 
transferir para os setores da classe trabalhadora mais 
explorados e expropriados com a conivência ativa 
de Estados nacionais capitalistas dependentes os 
custos “adicionais” do processo produtivo (poluição, 
degradação, escassez de recursos, etc.). O capital não 
tem limites éticos frente à barbárie e, por isso, somente 
pode ser superado pelo protagonismo dos que vivem 
do próprio trabalho e são explorados. 

 TERRITÓRIO E CONFLITOS AMBIENTAIS
Primeiramente, os conflitos ambientais devem ser 

entendidos como conflitos que conjugam a variável 
social e ambiental em uma única matriz. Portanto, 
dizem respeito a conflitos sociais que têm na natureza 
o seu objeto de disputa, seja pela função material 
exercida pelos recursos naturais - fundamentais à 
nossa sobrevivência física -, seja pela função simbólica 
que a natureza venha a representar, como, por 
exemplo, a possibilidade de determinados grupos 
existirem enquanto tais a partir de seus respectivos 
modos de vida. 
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Os conflitos ocorrem na medida em que as 
práticas e os significados dados ao espaço ambiental 
pelo capital impossibilitam as práticas e sentidos 
conferidos pelos sujeitos que concebem o território 
em uma lógica não mercantil.

Apesar da multiplicidade de temas envolvendo 
os diversos conflitos ambientais, é possível observar 
um elemento central comum a todos estes: a luta 
em torno da apropriação e usufruto do território. 
Nesse sentido, o território é formado pelo conjunto 
das dimensões política, econômica e simbólica. Na 
medida em que o espaço é transformado pelo trabalho, 
este passa a ser territorializado, isto é, apropriado e 
significado por um grupo social. Do ponto de vista da 
sua dimensão simbólica, o território se define por um 
princípio cultural de identificação (ou sentimento de 
pertencimento) na medida em que o espaço, investido 
de valores e significados, é socializado e culturalizado. 
Portanto, o espaço adquire o significado de espaço 
vivido. Desse modo, a sobrevivência da identidade de 
determinado grupo, baseada em práticas materiais e 
simbólicas, está diretamente relacionada à defesa do 
território, uma vez que estas dependem do território 
para a sua reprodução.

Grupos que não se incluem na lógica econômica 
hegemônica buscam manter ou resgatar suas formas 
tradicionais de relacionar-se com a natureza face à 
tentativa de expropriação de seus territórios, tanto 
pelo Estado como pelo capital privado. É necessário 
atentar para o fato de que estes grupos dependem 
destes recursos naturais humanizados para a sua 
própria sobrevivência. Logo, o conflito se dá, antes 
de tudo, pela necessidade de reprodução social de 
condições de existência. 

Neste sentido, o controle do território simboliza 
um indispensável fator de autonomia, uma vez que 

a permanência no local está diretamente relacionada 
à garantia da sobrevivência material, assim como 
da preservação do conhecimento e perpetuação da 
cultura de determinados grupos. 

 VELHO E NOVO DESENVOLVIMENTISMO
A ideologia do desenvolvimento vem acompanhada 

da ideia de avanço capitalista, que, por sua vez, se 
traduz na ideologia do crescimento e do progresso 
como se estes assegurassem benefícios para toda a 
população. Portanto, nada poderia vir a barrá-lo. No 
percurso histórico, em virtude de sucessivas crises 
capitalistas e das lutas dos povos contra o padrão de 
acumulação do capital, os seus intelectuais coletivos 
como o Banco Mundial passam a preconizar uma nova 
ideologia: o neodesenvolvimento.

Nesta formulação, este marcaria um ‘novo’ 
movimento rumo à expansão do capitalismo, como 
proposta alternativa ao neoliberalismo, resgatando 
elementos do nacional desenvolvimentismo, 
tais como crescimento econômico e uma suposta 
redistribuição de renda, porém ainda operando 
segundo as premissas do “livre” mercado, das 
grandes fusões e aquisições de empresas, da 
hipertrofia do capital financeiro, do trabalho 
precarizado, entre outros aspectos. Pretende-se 
configurar um “novo pacto social”, conciliando 
Estado, mercado e sociedade civil, com uma 
reconfiguração colaboracionista dos sindicatos e 
dos movimentos sociais e um Estado eficiente nas 
intervenções aos males do capitalismo, governado 
por gerentes “autônomos e responsáveis perante a 
sociedade” e descolado da luta de classes.

Entretanto, a ideia serve apenas para mascarar 
a profunda crise estrutural do capitalismo e que 
os benefícios da dita expansão continuarão a ser 
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usufruídos por poucos, uma vez que não há proposta 
de justiça social, alimentar e ambiental.

 ECONOMIA VERDE
A chamada ‘economia verde’, que será o tema central 

da Rio+20,  é um projeto dos setores dominantes 
globais que se apoia num discurso propagado tanto por 
indivíduos, quanto por Estados e grandes empresas 
(corporações), além de Instituições Financeiras 
Internacionais (IFIs), em especial o Banco Mundial. 
Seu objetivo é expandir o capitalismo e avançar na 
acumulação privada de capital a partir da mercantilização 
e privatização da natureza como um todo. 

Trata-se também de uma estratégia para revestir com 
uma roupagem verde as mesmas práticas exploratórias 
e predatórias do sistema capitalista, buscando isentar os 
agentes do capital de suas responsabilidades históricas, 
além de apresentá-los como portadores de soluções para 
os problemas que eles criaram.

Não existe ainda um consenso sobre que medidas 
concretas integram a economia verde, mas está 
claro que aqueles que a difundem são os mesmos 
atores que promoveram o neoliberalismo por toda 

parte. Trata-se de uma cruzada privatizante sobre 
territórios, trabalho, riquezas, recursos, bens materiais 
e imateriais a partir de mecanismos que colocam 
preço em tudo o que existe, desde o ar que respiramos 
até as ‘belas paisagens’ que, segundo o paradigma 
da economia verde, devem se inserir na lógica do 
mercado para serem “sustentáveis”. 

Essas novas mercadorias ou “serviços ambientais” 
passam a ser comercializados nos mercados 
financeiros, a partir de títulos como, por exemplo, 
os ‘créditos de carbono’. As soluções meramente 
tecnológicas, anunciadas como a salvação para a 
poluição e a degradação do meio ambiente, também 
integram o discurso da economia verde, e se 
constituem em mais uma forma de ignorar as causas 
estruturais dos dilemas atuais. Em suma, trata-se de 
um paradigma conservador, altamente ideológico, 
que visa à manutenção das relações sociais e políticas 
capitalistas, assim como ao aprofundamento 
das desigualdades econômicas e ambientais que 
constituem esse sistema de dominação e exploração 
desde seu surgimento.

RESISTÊNCIAS E LUTAS

A ofensiva do capital pela apropriação dos recursos naturais expressa uma nova dimensão das expropriações, 
atingindo povos indígenas, camponeses, trabalhadores do campo e da cidade. Pode-se dizer que esta nova fronteira 
de exploração do capital atualiza também as formas de lutas de classes no século XXI, uma vez que os movimentos 
sociais assumem novos modos  de organização, desenham novas estratégias, forjam alianças, impondo-se como 
contrapontos à lógica do capital. Nesse sentido, adentram a esfera da construção de sentidos, da produção do 
conhecimento, assim como de sua socialização. Os confrontos tornam-se, portanto, epistemológicos e epistêmicos. 
Destacados protagonistas convergem na defesa de outra forma de viver e se relacionar com a natureza. A luta pelo 
“bem viver” aponta para a radical desmercantilização da vida, tese que está na base das lutas anticapitalistas que 
vêm enfrentando o capital especialmente desde o século XIX. Novas sínteses estão em curso. 
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Relato do seminário: 

 O caso do Parque Estadual da Serra da Tiririca 
(Niterói e Maricá, RJ)

Denúncias, Debates, 
Lutas e Resistências

Conflitos em unidades de conservação: quando a 
proteção ambiental dá lugar a políticas de exclusão

O movimento ambientalista surgiu nessa região 
em função da ameaça oferecida pela especulação 
imobiliária aos remanescentes de Mata Atlântica na 
Serra da Tiririca, localizada entre os municípios de 
Niterói e Maricá, na região metropolitana do Rio 
de Janeiro. Esse movimento resultou na criação do 
Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), em 29 
de novembro de 1991, já no contexto da Rio-92. Se, por 
um lado, o Parque foi exitoso em barrar a especulação 
imobiliária no perímetro da Unidade de Conservação, o 
ônus da criação do mesmo foi a restrição do uso dessa 
área pelas populações tradicionais locais, gerando 
conflitos pela posse da terra e luta pela garantia de 
preservação da diversidade cultural local, ainda 
observada entre pescadores artesanais e sitiantes ali 
residentes há várias gerações, conforme registros 
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em estudos desenvolvidos pelo departamento de 
antropologia da UFF.  Além disso, há cerca de cinco 
anos, jovens guaranis formaram uma aldeia nas 
margens da lagoa de Itaipu, na área do Parque, o que 
vem sendo questionado pelo INEA (Instituto Estadual 
do Ambiente). 

Além das restrições envolvendo o uso dos recursos 
naturais presentes hoje no PESET, as comunidades 
tradicionais ali residentes, dependentes também 
das águas da região para a prática da pesca, se 
vêm atingidas pela poluição oriunda dos variados 
empreendimentos localizados nessa área. Ou seja, 
sofrem dupla restrição na medida em que representam 
uma ameaça aos recursos da Unidade de Conservação 

ao mesmo tempo em que sofrem com a degradação dos 
ecossistemas locais (com ênfase nos sistemas lagunares 
e na poluição marinha que afeta diretamente os 
pescadores artesanais de Itaipu e Itaipuaçu). 

Em resumo, a principal crítica do movimento 
local hoje se direciona ao Estado, na forma do 
órgão ambiental estadual (INEA), que licencia 
empreendimentos potencialmente poluidores 
viabilizando assim a sua implementação e 
concomitantemente defende uma suposta preservação 
da natureza, materializada no Parque Estadual da 
Serra da Tiririca, que exclui mais uma vez essas 
populações tradicionais locais de seus meios de vida.

 Criminalização dos povos da floresta
A representante do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Xapuri, Acre, socializou sua revolta e 
sua disposição de lutar contra as expropriações de 
territórios dos povos da floresta. Como afirmou Dercy, 
o sindicato foi criado para defender a floresta, base de 
sobrevivência dos seringueiros, ribeirinhos e outros 
povos. 

A Reserva Extrativista (RESEX) Chico Mendes 
foi originalmente criada para garantir à população 
extrativista o acesso aos recursos naturais 
indispensáveis a uma vida digna de forma sustentável. 
Sua criação é expressão do entendimento de que a 
questão ambiental só pode ser abordada de forma 
profunda se houver a compreensão de que a relação 
entre sociedade e natureza é mediada pelo trabalho. 

Porém, a representante do sindicato relatou a 
situação socioeconômica precária em que se encontram 
os moradores da RESEX. Faltam condições básicas de 
saúde, alimentação e educação, assim como acesso 
aos meios de escoamento da produção de borracha e 
demais produtos. Contribui para a vulnerabilidade 
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desse território a expansão da pecuária, do agronegócio 
e da exploração ilegal de madeira.

A palestrante denunciou ainda o uso de políticas 
de proteção ambiental que impossibilitam os meios 
de vida dos povos da floresta, como, por exemplo, a 
extração de madeira para a construção de moradias, 
a caça para a alimentação familiar e o uso do fogo na 
pequena agricultura de subsistência. 

Sua denúncia alerta não para a culpabilização pura e 
simples do Estado enquanto suposto bloco homogêneo 
contrário à sociedade, mas para a rediscussão do que 
vem se denominando proteção ambiental, a quais 
interesses e a quais grupos serve este modelo de 
preservação. Dercy demonstrou preocupação em relação 
ao futuro dos povos da floresta, em uma sociedade que 
opõe a preservação ambiental à preservação dos povos 
tradicionais, seus saberes e culturas.

Conforme o estudo de Nazira Camely (Economia-
UFF), essa concepção de preservação ambiental, 
balizada em referências de fundações vinculadas às 
corporações, das grandes ONG internacionais (WWF, 
CI, etc.) da USAID (sigla em inglês para Agência dos 
Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional), 
resulta na expropriação das terras e territórios dos 
povos tradicionais em benefício dos interesses 
econômicos de grandes corporações, alinhadas às 
geoestratégias do imperialismo.

Esse é o sentido da criminalização do companheiro 
Osmarino Amancio, Acre, por setores vinculados aos 
órgãos ambientais (ICM-Bio) e pela Polícia Federal, 
motivando a aprovação por aclamação de uma Moção 
de Solidariedade e  
Apoio (ANEXO 1). 

Próximo ao Parque Nacional da Serra do Divisor.  
Fonte: Camely, N
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O professor Henri Acselrad (IPPUR-UFRJ) destacou 
que está em curso um grave processo de conversão das 
áreas comuns, não-mercantis e ainda não privatizadas 
(como, por exemplo, a atmosfera e os rios), em áreas de 
dejetos das corporações. 

Ao contrário da suposta preocupação dedicada às 
questões ambientais expressa, por exemplo, nas várias 
conferências mundiais voltadas para esse tema, o 
que se observa na prática é que o meio ambiente não 
está qualificado como questão central e emergencial 
para o Estado ou para o capital. É possível identificar 
muito mais um ambientalismo espetáculo (Ex: Rio 
+ 20) do que de fato um empenho em se debater as 
questões ambientais e buscar planos de ação que sejam 
consensuados, assinados e, por fim, cumpridos.  

Por sua vez, para os movimentos sociais a questão 
ambiental é fundamental, uma vez que os povos 
tradicionais são o principal alvo da lógica expansionista 
e destrutiva do capital. Na medida em que adquirem 
terras e recursos, são alvo de tentativas sistemáticas 
de expropriação e destruição de seu modo de vida. 
Por carregarem em si um outro modelo de sociedade 
ameaçam os grupos hegemônicos, detentores de poder, 
pautados em outra lógica econômica. 

O modelo de desenvolvimento foi objeto de acurada 
análise e crítica pela companheira e professora Virgínia 
Fontes (Escola Politécnica Joaquim Venâncio – Fiocruz 
& História - UFF) ao examinar os nexos entre as 
expropriações, a mercantilização das várias esferas 
da vida e as tecnologias produzidas sob a égide do 
capital. Fontes argumentou que a expropriação da 

terra e dos direitos sociais é condição necessária para a 
reprodução do capitalismo, uma vez que os indivíduos 
privados das condições de produção da vida se tornam 
dependentes e inclusive desejosos de vender a sua força 
de trabalho.  

Nesse sentido, as condições necessárias ao 
desenvolvimento e avanço do capitalismo se pautam 
na extração de sobre-trabalho, assim como na 
exploração da natureza. Para exemplificar esse duplo 
processo de expropriação das condições de existência 
nas várias esferas da vida, Fontes citou o caso dos 
organismos transgênicos que, acoplados com o 
complexo agroquímico, impossibilitam a reprodução 
das sementes pela tecnologia terminator, interferindo 
no próprio metabolismo do homem com a natureza e 
expropriando os camponeses e, mais amplamente, a 
humanidade da sua soberania alimentar. 

O dirigente nacional do MST, Gilmar Mauro, 
situou o lugar estratégico do agronegócio no padrão 
de acumulação do capital, com destaque para o 
Brasil, mostrando que os déficits nas contas correntes 
advindos da financeirização são cobertos, em grande 
parte, pelas exportações do agroproduto e do 
complexo mineral. 

O discurso é que a ampliação do setor de 
commodities é sustentado pelos desafios conjunturais 
de crise econômica e da necessidade de crescimento 
econômico, apresentados como condição para a 
manutenção dos níveis de emprego. Mas, a rigor, 
expressam a proeminência do agronegócio no 
processo do capital hodierno capitaneado pelas frações 

Expropriação da terra e ameaça à segurança alimentar 
 – Análise do agronegócio no Brasil
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burguesas dominantes, em especial as lideradas pelo 
setor financeiro. 

O depoimento de Gilmar Mauro colocou em 
evidência o problema das resistências, indagando 
sobre as lutas antissistêmicas e as esquerdas e, 
mais do que isso, apontando para o fato de que 
grande parte das lutas é reativa, economicista 
e corporativista. Por isso as problemáticas da 
organização, da autoformação e da estratégia – 
sintetizadas na indagação: onde queremos estar 
quando as expressões da crise se aprofundarem? 
– estão no centro da agenda das lutas sociais do 
presente. Relatou desafios do MST em seu diálogo 
com as suas bases, única forma de preparar o 
movimento para as lutas do próximo decênio. 

Os desafios para a produção do conhecimento 
crítico frente ao sufocante peso das perspectivas 

Expropriação do território da pesca artesanal

eurocêntricas e colonizadoras foram destacados 
por Carlos Walter Porto Gonçalves (Geografia-
UFF), que sustentou a necessidade de aprofundar 
o que denominou de “paradigma Chico Mendes”, 
uma original síntese entre as lutas socialistas e 
comunistas, e a problemática ambiental, oferecendo 
novos prismas para as lutas como a ampliação 
do conceito de ‘terra’ para o de ‘território’, mais 
abrangente e emblemático de um determinado modo 
de vida. Carlos Walter apontou desafios teóricos 
sobre o modelo de desenvolvimento capitalista 
e sobre a necessidade de ampliar o diálogo com 
os setores mais expropriados, como camponeses, 
povos indígenas e os demais povos e comunidades 
tradicionais, hoje sob ataque do capital seja do ponto 
de vista da legislação que os protege e fortalece, ou 
dos recursos e territórios que ocupam.

 Baía de Guanabara e Baía de Sepetiba, RJ
Confirmando que as expropriações são propósitos 

sistêmicos e imperativos do capital, também os 
pescadores, representados pelo Associação dos Homens 
do Mar da Baía da Guanabara e pela Associação dos 
Aquicultores e Pescadores da Pedra de Guaratiba, 
relataram que os grandes grupos econômicos, 
atuando em cumplicidade com autoridades do órgão 
de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, 
o INEA, utilizando-se de prerrogativas da gestão 
ambiental pública, pretendem tornar as referidas 
baías territórios exclusivamente subordinados aos 

interesses econômicos do grande capital. O resultado é 
a expropriação dos meios de vida de todos os milhares 
de trabalhadores que vivem da aquicultura e da pesca. 

Atualmente, mais de 80% do espelho d´água da baía 
da Guanabara é vedada aos pescadores. A presença 
maciça de estaleiros e da indústria petrolífera nas águas 
da baía de Guanabara exclui os pescadores do seu 
território de reprodução. O recurso à criminalização e 
mesmo ao uso de milícias para silenciar as lutas é uma 
expressão comum do capital e de seus operadores. 

A presença da indústria petrolífera em terra constitui 
igual impedimento do uso dos recursos pesqueiros 
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pelos pescadores artesanais, poluindo corpos d’água 
e manguezais. As obras do Comperj (Complexo 
Petroquímico do Rio de Janeiro, pertencente à 
Petrobras), devidamente licenciadas pelo INEA, são 
o prenúncio de mais uma grave ocupação do espaço 
utilizado por moradores e pescadores artesanais.

Conflitos provocados por este empreendimento 
resultaram no assassinato de um dos líderes dos 
pescadores da baía, pertencente à Associação dos 
Homens do Mar, em 2009. Enquanto este relatório está 
sendo elaborado, mais uma liderança desta associação 
encontra-se sob ameaça de morte. Há cerca de três 
anos ele integra Programa Nacional de Proteção aos 
Defensores de Direitos Humanos, do governo federal, 
e contava com escolta policial. Porém, sua proteção foi 
retirada recentemente, sem maiores explicações.

Na baía de Sepetiba, a presença da TKCSA 
(ThyssenKrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico) 
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Dia mundial de limpeza das praias, Praia de Itaipu, 2011. 
Fonte: Manifesto SOS Praia de Itaipu

ameaça a existência dos pescadores artesanais 
na região. Proíbe-se a pesca em pequena escala 
em benefício dos interesses das corporações que 
provocam brutal assoreamento das baías, levando à 
extinção diversas espécies de pescado. Além disso, 
os pescadores são excluídos de seu espaço de pesca 
de forma por vezes violenta, com o uso da força por 
corporações policiais. 

Deve ser ressaltada e valorizada a luta empenhada 
pelos pescadores artesanais das baías de Sepetiba 
e Guanabara por meio de resistências pacíficas 
aos atos de violência policial. A ação coordenada é 
possível devido à existência da organização social 
entre os pescadores, através de suas associações, 
desconstruindo crenças sobre sua suposta passividade 
e individualismo.

 Niterói (Itaipu) e Maricá, RJ
Às vésperas da reunião da Rio+20 - Conferência das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 
(2012) - que tem por eixo a “erradicação da pobreza 
por meio da economia verde”, um crime ambiental 
em pleno estado-sede, o Rio de Janeiro, coloca 
em risco toda uma comunidade tricentenária de 
pescadores artesanais. 

Além dos conflitos ambientais relacionados ao 
PESET (descritos previamente), as comunidades de 
Niterói e Maricá se veem ameaçadas diariamente 
pela poluição no mar e sistemas lagunares da região, 
principalmente os pescadores artesanais de Itaipu 
e Itaipuaçu. A região é alvo do despejo de dejetos 
oriundos da dragagem do Canal do Cunha e do Porto 
do Rio, cujo bota-fora é feito por embarcações da Cia 
Docas e licenciado pelo INEA, dentre outros focos 
de poluição. Além do lixo no mar, a comunidade é 
prejudicada pela presença de embarcações de grande 
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porte, relacionadas à exploração do petróleo e à pesca 
predatória, que rotineiramente usam a enseada de 
Itaipu. Os pescadores relatam ainda que determinadas 
embarcações despejam o lixo “praticamente em 
cima dos seus barcos” todo dia, causando um 
desastre social e ambiental incomensurável: redes 
completamente danificadas; parcéis destruídos; 
migração de espécies; queda na produção de pescado 
da região.  Esse crime socioambiental, praticado à luz 
do dia, provoca o comprometimento alarmante da 
renda dos pescadores artesanais de Itaipu-Niterói, 
comunidade tradicional assim reconhecida por 
antropólogos da UFF que a pesquisam de forma 
sistemática. 

Recentemente a luta na região centrou-se nos 
impactos futuros do COMPERJ, que apresenta uma 
proposta de licenciar um duto/emissário submarino 
para despejar os efluentes industriais desse projeto 
na praia de Itaipuaçu, em frente às ilhas Maricás. 

Isso comprometerá todo o sistema lagunar de Maricá 
e Niterói, assim como toda a região oceânica dos 
dois municípios, afetando a área marinha do Parque 
Estadual da Serra da Tiririca, localizada na Enseada 
do Bananal. Esse projeto intensificará ainda mais os 
impactos ambientais na região, com desdobramentos 
nos ecossistemas locais e na reprodução social das 
comunidades tradicionais atingidas, não apenas do 
ponto de vista material como também simbólico. 

Com base nas violentas expropriações em curso e 
nos graves problemas socioambientais relacionados 
ao COMPERJ, o Grupo de Trabalho Duto do 
Comperje o coletivo de integrantes do Conselho 
Consultivo do Parque Estadual da Serra da Tiririca, 
protocolaram no INEA/CECA, no prazo legal, um 
documento recomendando a paralisação do processo 
de licenciamento do Duto do Comperj e a revisão do 
Estudo de Impacto Ambiental, assim como denúncia 
junto ao Ministério Público Estadual.  

Representantes do Fórum Social de Manguinhos, 
moradores do Morro da Providência e membros 
do FCP (Fórum Comunitário do Porto) e outros 
companheiros presentes no seminário, ressaltaram 
que a expropriação de territórios também ocorre no 
meio urbano, uma vez que a produção do espaço 
urbano se caracteriza atualmente como uma das 
principais fronteiras de acumulação do capital. 

Na cidade assim concebida como mercadoria, onde 
o econômico-financeiro se sobrepõe aos interesses 
daqueles que de fato vivenciam a cidade cotidiana, 

Expropriações e conflitos no meio urbano: grandes 
empreendimentos no RJ

são reiteradas práticas remocionistas acompanhadas 
por violações dos mais diversos direitos humanos, 
uma vez que a expropriação da terra é condição sine 
qua non para a consolidação deste modelo espoliador 
de desenvolvimento urbano. 

No caso particular do Rio de Janeiro, este processo 
é intensificado ainda mais tendo como horizonte 
os megaeventos a serem sediados na cidade, e 
consolidado através de intervenções urbanas geridas 
através de parcerias público-privadas (PPPs) com 
recurso público, majoritariamente, executadas 
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pelo Estado e por empreiteiras consorciadas, cuja 
participação se dá desde a instância de elaboração 
dos projetos de lei que instituem essas operações.

 Morro da Providência
Uma das mais expressivas dessas operações 

em desenvolvimento hoje no Rio de Janeiro é a 
Operação Urbana Consorciada (OUC) do Porto do 
Rio, vulgarmente conhecida como Porto Maravilha, e 
seu braço no Morro da Providência, conhecido como 
Projeto Morar Carioca. 

A operação prevê a utilização de, aproximadamente, 
oito bilhões de reais do FGTS, dos quais 3,5 bilhões já 
foram disponibilizados, e a remoção de quase metade 
das casas do Morro da Providência, justificadas como 
risco à intervenção urbanística, além da desapropriação 
de um número não conhecido de famílias da “área 
plana” da região.

A especulação imobiliária já é presença na 
região, e tende a expulsar ainda mais moradores, 
impossibilitados de permanecerem no local devido ao 
aumento do preço da terra e do custo de vida. 

O movimento do Fórum Comunitário do Porto 
encaminhou o Relatório de Violação de Direitos e 
Reivindicações na Região Portuária do Rio para o 
Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública do 
Rio e para o Ministério Público. O relatório pode ser 
lido no blog do Fórum.

As profundas alterações do espaço urbano, inseridas 
na lógica da cidade-mercadoria que preside as 
modificações urbanas justificadas em nome da Copa 
do Mundo e das futuras Olimpíadas, não apenas 
expropriam os trabalhadores de suas moradias como 
também de seu espaço social de vida, destruindo 
em seu caminho espaços de resistência cultural do 
patrimônio do Rio de Janeiro, como a Pedra do Sal, 

localizada próxima à área do Porto do Rio e que guarda 
forte relação com a história afrodescendente, que se 
encontra severamente ameaçada. Desse modo, trata-se 
também de um processo de expropriação da cultura.

 Manguinhos: PAC
A representante do Fórum Social de Manguinhos 

trouxe em seu depoimento mais um exemplo de 
falta de diálogo e de respeito à população em um 
projeto de “desenvolvimento” da cidade, no caso, 
demonstrado pela forma como vem se desenvolvendo 
o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) na 
comunidade de Manguinhos, zona norte do Rio. 

A palestrante destacou que o processo de 
construção e negociação do Programa com a 
comunidade é permeado por conflitos, no qual os 
moradores cobram o detalhamento das propostas, 
não obtendo respostas satisfatórias. Ela relata que 
muitos moradores, por vezes, se inteiravam do 
que iria acontecer em sua localidade apenas pela 
televisão, sem saber quais seriam as implicações no 
seu cotidiano. 

Foi relatado que a comunidade não foi considerada 
na construção da proposta do PAC, não sendo 
chamada para discussão das obras previstas para a 
mesma. Em outras palavras, o projeto teria vindo 
“de cima para baixo”. Nesse sentido, os moradores 
ressaltam que o projeto busca a urbanização da 
cidade, porém desconsiderando a história do local a 
sofrer a intervenção, as famílias que serão realocadas 
e, consequentemente, as vidas que serão modificadas. 
O projeto visa à estruturação e “maquiagem” da 
cidade para os megaeventos que irão ocorrer na 
mesma (Copa e Olimpíadas). A representante 
relembra que a comunidade de Manguinhos já 
recebeu, ao longo das décadas de 1960 e 1970, 
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moradores que foram realocados pelo poder público 
de outras favelas do Rio, dentro do Programa de 
Remoções de Favelas.

O Fórum Social de Manguinhos é um exemplo de 
movimento de resistência popular. Foi dado destaque 
ao fato de algumas lideranças locais, inclusive 
alguns membros do Fórum, serem ameaçadas pelo 
poder do tráfico atuante na região, que teria sido 
procurado por representantes do governo para 
ajudar a “aquietar” a voz da comunidade, coibindo 
manifestações através da coerção do poder paralelo 
instituído nessas comunidades.

 Santa Cruz: impactos da TKCSA
O tema abordado em mais um depoimento 

abrange as lutas pela saúde do trabalhador na região 
de Santa Cruz, Rio de Janeiro, local escolhido pela 
ThyssenKrupp-Companhia Siderúrgica do Atlântico 
– TKCSA para se instalar.

Os danos socioambientais mais imediatos da 
instalação desta empresa na região já identificados são 
o adoecimento da população local e dos trabalhadores 
da TKCSA, bem como a poluição ambiental evidente. 
Agrava a situação a pressão exercida pela TKCSA e por 
órgãos governamentais sobre os trabalhadores da rede 
de saúde pública e privada local para não emitirem 
laudos médicos sobre os  graves casos de doenças que 
apareceram após a inauguração da empresa. 

Os movimentos sociais da região e os demais 
articulados a esta causa solicitam às forças políticas 
unir esforços no sentido de exigir das diferentes 
instâncias de governo todas as medidas necessárias 
para proteção à saúde dos trabalhadores e moradores, 
a interrupção imediata de atividades que causem risco 
ao meio ambiente e a saúde, bem como uma ação 
pública articulada na defesa dos direitos humanos de 

Resíduo de limalha de ferro presente nas moradias.                    
Fonte: Mônica Lima.

Criança ferida. Fonte: Mônica Lima.
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todos os que lá moram e trabalham. Lutam ainda pela 
não concessão à licença de operação definitiva, o fim 
das isenções fiscais cedidas à empresa, a instalação 
do programa de vigilância epidemiológica e unidades 
sentinelas, e a indenização/reparação dos atingidos.                   

 Movimento Social do Sapê – Niterói
O Sapê é um bairro de Niterói com características 

rurais ainda preservadas e com remanescentes de Mata 
Atlântica, localizado na região de Pendotiba. A cultura 
local e sua memória social vem sendo atravessadas pela 
lógica do urbano, nesse caso exemplificada na especulação 
imobiliária, que chega ao local sem considerar o 
conhecimento tradicional da área, desapropriando 
antigos moradores, mateiros e cultivadores locais, 
desconsiderando e acabando com o seu meio de vida e 
fonte de conhecimento. 

O movimento social do Sapê, representada por um 

Juízo ético popular: experiências de resistências

membro da comunidade Patricia Carla, denuncia que a 
construção de prédios, citados pela Prefeitura de Niterói 
como parte do programa Minha Casa Minha Vida, para 
o abrigo das vitimas do Morro do Bumba, vem sendo 
seu principal argumento para a desapropriação de 
moradores antigos do bairro do Sapê. 

Esta decisão, por parte da Prefeitura de Niterói e sem 
consulta aos moradores locais do Sapê, desconsidera o 
território simbólico e geográfico dos moradores antigos. 
É importante ressaltar que colocar a comunidade do 
morro do Bumba em confronto com a comunidade 
do Sapê (desocupação de um grupo para a alocação 
de outro) vem sendo uma estratégia da mencionada 
Prefeitura, para assim deslocar o centro das atenções, 
que hoje recai sobre o modelo de desenvolvimento 
pautado pelos interesses de grandes grupos 
imobiliários, para questões de menor importância. 

Objetivando fortalecer a luta contra a agenda do 
capital que as corporações e governos pretendem 
legitimar na Rio + 20, a companheira Sandra Quintela 
(Políticas Alternativas para o Cone Sul – PACS) 
apresentou a metodologia que os movimentos sociais 
estão construindo para a próxima Cúpula dos Povos 
(15 a 23 de junho, RJ), evento paralelo à Rio + 20, 
abrangendo atividades autogestionadas de articulação, 
plenárias de convergência, mobilizações específicas e 
unitárias e, finalmente a Assembleia dos Povos. 

Na mesma perspectiva, a companheira Patrícia 
Agosto (Pañuelos del Rebeldía, Argentina), apresentou 
a metodologia investigativa e de resistências dos 

movimentos que construíram o projeto Resistências 
Populares à Recolonização do Continente que, após 
reuniões regionais e temáticas em distintas localidades 
da Argentina ao longo do ano de 2011, culminou no 
Juízo Ético e Popular às Transnacionais (“Juicio Ético a 
las Transnacionales”). Este processo de justiça popular 
teve como objetivo dar visibilidade às denúncias das 
vítimas do modelo extrativista-exportador, baseado na 
acumulação por despossessão e na reprimarização das 
economias da América Latina, assim como no sistema 
capitalista, patriarcal e racista, que na atual etapa do 
neoliberalismo global tem nas empresas transnacionais 
um de seus principais protagonistas. 
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Ao longo das audiências foi possível constatar os 
impactos negativos gerados por essas empresas, dentre 
os quais se puderam destacar as violações aos direitos 
humanos, aos direitos ancestrais das comunidades 
indígenas e aos direitos da natureza, assim como o 
processo de mercantilização da vida no seu conjunto. 

Denunciaram ainda a omissão do Estado, ao 
garantir a impunidade àqueles que operam estas 
empresas, e ao mesmo tempo o seu teor particularista 
e classista ao aprovar legislações que por um lado 
favorecem as transnacionais e que por outro facilitam 
a repressão às comunidades em resistência, tal qual a 
lei antiterrorista. 

Por fim, apontaram a responsabilidade de algumas 
universidades públicas que produzem conhecimento 
que responde aos interesses destas empresas, da 
mesma forma que meios de comunicação em massa se 
apropriam do discurso hegemônico que correlaciona a 
instalação dessas empresas ao “desenvolvimento” das 
comunidades locais.   

Entre outras, as empresas “julgadas” pelo movimento 
popular foram Barrick Gold, Minera La Alumbrera, 
Agua Rica, Ledesma, REPSOL, Pan American Energy, 
Monsanto, Proyecto Navidad (Pan American Silver), 
Proyecto Potasio Río Colorado, Cargill, Alto Paraná, 
Microsoft, Telefónica e Google.

ANEXO 1

Moção de solidariedade e apoio ativo a Osmarino Amancio 
Os participantes do Seminário “Rio + 20 em Questão: a agenda do capital na perspectiva 

dos movimentos sociais e do pensamento crítico”, realizado nos dias 26 e 27 de abril de 
2012, na UNIRIO, reunindo representantes de movimentos sociais, estudantes, professores 
da educação básica e da universidade, manifestam vigorosa solidariedade e seu apoio ativo 
ao companheiro Osmarino Amâncio, acusado de ser madeireiro e depredador da Reserva 
Chico Mendes, Brasiléia, Acre, por um fiscal do ICMBio em articulação com a Polícia 
Federal. A extração de madeira para a reforma de sua residência e para a construção de 
uma pequena moradia para a sua mãe é compatível com o conceito de reserva extrativista 
que Chico Mendes e Osmarino foram destacados protagonistas. A infame acusação é parte 
da criminalização das lutas sociais e, como tal, será denunciada e acompanhada pelos 
signatários da presente moção. Exigimos a extinção do processo politicamente motivado em 
nome da livre organização dos trabalhadores e da democracia no país.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2012
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