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                                                             RESUMO 

 

 O trabalho visa demontra toda conjuntura histórica do Estado do Rio de Janeiro 

demonstrando os caminhos e desafios sociais ocorridos, e de que forma á política 

econômica e programas de governo atuais buscam administrar o potêncial do estado. A 

região sempre foi palco administrativo do país. Perdeu essa condição, mas se mantém 

de forma sólida como o segundo maior polo econômico do Brasil. Apresentando sua 

força mesmo diante das confusas políticas de seu passado. Hoje o Rio de Janeiro 

demostra ser uma das cidades globais sediando alguns eventos internacionais 

importantes. É importante frisar sobre a fusão do Estado da Guanabara com Estado do 

Rio de Janeiro e a dificuldade inicial. O que remete a concluir o trabalho, são as 

proporções de um estado poderoso econômicamente, mas fragilizado socialmente. 

Essas cicatrizes sempre fizeram par da região fluminense. A injustiça social e a falta de 

distribuição de renda de forma digna, não trará soluções a curto prazo, mas se não 

houver direcionamento social, as mazelas aumentarão, mesmo com o estado 

mantendo uma economia forte ou não. 

 

Palavras chave - Rio de Janeiro, cidade, província, estado, economia, governo, 

guanabara, região fluminense, região metropolitana, ponte Rio-Niterói, COMPERJ, 

população, sociedade, política. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     

                                             INTRODUÇÃO 

  

 Para explicar cronologia histórica dos acontecimentos sócio econômico no 

Estado do Rio de Janeiro, deve-se evocar a conturbada vida política fluminense e 

nacional, ja que a atual Cidade do Rio de Janeiro foi Capital Imperial (1822-1889) e 

Capital Federal (1889-1960). Diante vários acontecimentos políticos nacionais, cidade e 

estados tiveram sempre envoltos ao acontecidos no país como a chegada da família 

imperial, ciclo do café, escravidão, queda do império, República, Era Vargas, História 

dos importantes municípios e regiões do estado, política fluminense pós Vargas, 

transformações urbanas, perda da Capital Federal, fusão Guanabara e Estado do Rio e 

Ponte-Rio-Niterói (símbolo da fusão) e a transformação social, político e econômico dos 

anos 1980 até os dias atuais com dados qualitativos e quantitativos. Muitos desses 

processos políticos, favorecendo os rumos positivos e negativos em aspectos sociais 

que ocorrem nos dias de hoje.  

 Mesmo com a perda da Capital Federal em 1960; o Rio de Janeiro continua 

como uma área estratégica para o Brasil, Além de sua importância geográfica 

econômica e turística, com relevância em seguimentos industriais como Off-Shore e 

exploração petrolífera, essa última tem sido a principal fonte econômica do estado. 

Hoje o Rio de Janeiro ostenta a condição de megalópole internacional (importante na 

economia globalizada) conseguindo manter seu destaque na economia e 

representatividade brasileira no exterior. Exemplo disso é ela ser escolhida nos últimos 

anos para a realização de muitos eventos internacionais. No aspecto social, não há 

como não mencionar um assunto delicado e terrível; a escalada da violência nas 

periferias e bairros da Cidade do Rio e do Estado e de que forma busca das 

autoridades para encontrar soluções em um problema que tem se agravado nos 

últimos anos, além da carência orçamentária em áreas como saúde e educação nos 



últimos anos.  

 A Região Metropolitana, segundo maior PIB do Brasil. Vivenciou e vivencia uma 

profunda crise habitacional. Essa condição vem se agravado nos últimos 40 anos. A 

história condição econômica, sempre foi responsável pelo avanço migratório no Rio de 

Janeiro. As vias públicas tiveram papel nas transformações e desenvolvimento em 

vários processos históricos do Estado do Rio e na Cidade do Rio. Nos últimos anos, 

devido á ampla dinâmica vivida no estado (mesmo com problemas crônicos sociais) 

confirma o ingresso do Rio de Janeiro a uma posição de destaque no cenário mundial, 

o que obriga maior atenção governamental, empenhados em administrar e fornecer as 

condições básicas á população que tem sofrido muito e qual o legado que os eventos 

internacionais virar oferecer a sociedade fluminense no futuro. 
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ANÁLISE DO CONTEXTO HISTÓRICO 

 

 Analisando o contexto histórico sobre o Rio de Janeiro e todos os problemas ao 

longo do seu desenvolvimento, demonstra a extensa evolução, associada a mobilidade 

capital na expansão e no aumento descontrolado do tecido urbano fluminense; região 

que sofre vários processos positivos e negativos ao longo de sua história. Toda essa 

transformação partiu de fatores determinantes junto á política brasileira, 

desencadeando inicialmente á partir da instauração da corte no Rio de Janeiro, fato 

marcante em todos os aspectos. Desde a chegada da corte portuguesa até os dias de 

hoje, a histórica região e sua influência no cenário nacional, colocou o Rio de Janeiro á 

ser uma das principais referências do país no exterior. A ótica e a transformações 

sociais do Rio de Janeiro desde sua denominação como Município Neutro ao Distrito 

Federal da instaurada República. E o destaque a importância política e econômica da 

Província do Rio de Janeiro no amplo contexto regional e nacional. Outro fato histórico, 

porém negativo na região e no país; foi a escravidão, condição que favoreceu o 

desenvolvimento e riqueza da região. Situação que teria seu capitulo final com a 

assinatura da abolição em 1888. No ano seguinte, ocorre o fim do regime imperial, 

situações que colocou a Província em declínio econômico após a proclamação da 

república. Apontando inúmeros ocorridos políticos e econômicos e sociais. Destaco no 

texto a falta de políticas preventivas ao longo da história da Região Fluminense, que 

em meio a mudanças políticas, cresceu de forma rápida e desordenada, condições 

aliadas discrepância social, marca permanente no Rio de Janeiro até os dias atuais. 

Esta conjuntura é historicamente acompanhada com o quadro histórico de interesses 

políticos, de uma minoria controladora no Rio de Janeiro e na Região Fluminense. A 

carência habitacional é outro problema crônico até os dias de hoje. Diante da 

complexidade negativa; a atual Cidade do Rio de Janeiro, ainda hoje, guarda 

significativa representação nacional; já o estado do Rio de Janeiro que em outros 

tempos tinha uma economia dinâmica na época da província, teve o auge econômico 



com forte produtividade. Já politicamente, a região viveu fortes divergências políticas 

(já que no passado estado era favorável a continuidade da monarquia). Após as 

transformações, que fizeram o estado fluminense á perder o rumo do desenvolvimento 

por décadas, após a Proclamação da República, situação totalmente diferente nos 

tempos do império; que enriqueceu a custa do sangue e sofrimento humano.  

 Depois de décadas de estagnação, impostas pela República café com leite, 

acontece novas transformações políticas no Brasil e uma nova política social e 

produção econômica no país, colocando o Estado do Rio de Janeiro na estratégia 

nacional após a revolução de 1930 do governo Getúlio Vargas. Essa restruturação 

econômica no Estado do Rio de Janeiro ocorreu de forma mais efetiva á partir de 1937. 

Quando o Governo Federal iniciou os investimentos no Estado Fluminense, nomeou 

como interventor federal, Ernani do Amaral Peixoto, que em sua administração 

aconteceu muitos processo migratório nas cidades próximas da Baía de Guanabara. A 

industrialização fluminense foi marcante no processo de transformação social, tanto no 

aspecto positivo e negativo no Distrito Federal e o Estado do Rio. O desenvolvimento 

na região, sempre dependeu da aproximação política, social anexado ao investimento, 

condição que seria determinante na fusão; ideia que tomou força após a perda da 

capital federal, deixando o Estado da Guanabara inevitável decisão política de 

integração com o Estado do Rio. Após muitas turbulências e instabilidades políticas 

ocorridas no país, foi planejada a unificação política e social começava á ser 

preparada, condição que ganhou força com perda da Capital pelo Rio. Destaque maior 

da fusão, a Ponte Rio-Niterói, que seria a obra símbolo nomenclatura física 

metropolitana. Com a conclusão da Ponte Presidente Costa e Silva, obra iniciada em 

janeiro de 1969 e concluída e inaugurada no dia 04 de março de 1974, desenvolvida 

durante o Regime Militar (um período político conturbado da história recente). O país 

investiu pesado no projeto, ao custo estimado nos dias de hoje em aproximadamente 

em R$ 10 bilhões. Uma parte do financiamento foi adquirido junto a instituições 

financeiras britânicas; a obra representou união das metrópoles Rio de Janeiro; antigo 

Estado da Guanabara e também da antiga Capital Federal, e se transformando na 

capital do estado com sua nova configuração já Niterói (antiga capital do estado perdeu 

o posto para a cidade do Rio de Janeiro). Politicamente tinham ligações estratégicas 

desde os tempos do império. Desde 1875, administradores públicos viram essa 

necessidade de ligação terrestre, já que as duas cidades ficavam próximas 

maritimamente 13 km e uma distancia terrestre cerca de 100km, já que tinha o 

histórico, com forte ligação social, política e econômica. Com todas essas 

transformações físicas e geográficas, a atual configuração metropolitana vive um 

enorme dilema, já que no período da unificação terrestre, que através da ponte 

Rio-Niterói, representou solução, mas também problemas crônicos; que se juntando a 

falta permanente planejamento e organização do poderes públicos, que deveriam 

preventivamente a médio e longo prazo ordenação social; configura nos atuais 



problemas sociais intensos de várias ordens no tecido urbano do Estado do Rio. 

Principalmente na Região Metropolitana e no restante do Estado. 

  Área da Grande Niterói deixou de existir e Niterói e cidades próximas sofreram 

processos migratórios sem planejamento. Com uma população sofrida, esses 

municípios não se organizaram, sem uma política sólida e efetiva no controle 

habitacional: cidades como São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito, Maricá entre muitas 

outras no estado. Essas cidades, que nos últimos quarenta anos, tiveram este déficit 

habitacional junto a falta de outras medidas de desenvolvimento, levaram ao 

enfraquecimento econômico da Região Metropolitana. Desemprego, aumento da 

criminalidade, crise nos sistemas básicos de atendimento público. Diante desses 

fatores, a população desses municípios se vê obrigada buscar emprego em regiões 

distantes, colocando mais um desafio da mobilidade urbana a deslocamentos 

intermunicipais, fator que ocorre em muitas metrópoles globais. A busca de soluções, 

foca a busca de bons exemplos de gestão política, que nas próximas décadas terá que 

desenvolver soluções para a megalópole fluminense para desenvolver distribuição 

subsídio e sobrevivência econômica das cidades e seus habitantes. Nos últimos anos; 

os Governos Federal e Estadual tem feito parcerias para tentar dar incentivos na 

região, incentivando o fluxo de investimentos para trazer indústrias buscando fortalecer 

o desenvolvimento das cidades metropolitanas localizadas na baía da Guanabara entre 

outras regiões do estado. Nos últimos anos o Brasil busca tirar da economia 

globalizada e colocando estado do Rio de Janeiro nessa rota de desenvolvimento. 

Buscando o crescimento econômico para região que historicamente sofreu com forte 

desemprego. Atualmente o sistema rodoviário são as principais ligações de mobilidade 

para a população economicamente ativa do estado. Os recursos reduzidos nos 

investimentos de transportes, tem comprometido o bem estar da população ativa e 

inativa profissionalmente; que são obrigadas a ficar horas para ir e vir do seu trabalho 

nas rodovias expressas ou nas ruas saturadas das cidades. Os Governos ao longo de 

décadas, tem priorizado o investimentos nos transportes rodoviários. Principalmente 

nos últimos 40 anos. O destaque de construção de vias no século passado como as 

Linhas: Vermelha e Amarela, Ponte Rio-Niterói (Parte integrante da BR-101), que faz 

malha extensiva com rodovia Niterói-Manilha. Estrada fundamental que cruza boa parte 

do estado. Obra que foi finalizada em meados dos anos 80. O recente destaque vai 

para o Arco Metropolitano; construído para o desafogo da Região Metropolitana. 

Apesar de importantes vias, não são suficientes para atender á mobilidade nos dias de 

hoje. Já que o transporte cômodo e eficiente fazem-se necessários á toda população. 

Infelizmente dificuldades que ocorrem em várias Regiões Metropolitanas do país.  

 A ausência de planejamento; acelerou um número gigantesco construções em 

áreas de encostas (favelas) nas periferias. Esse quadro negativo nas condições de vida 

da maior parte da população, isso vem dificultado especialistas e técnicos do governo a 



encontrar soluções, e buscar o equilíbrio social no extenso tecido urbano regional. 

Medidas à garantir melhor qualidade de vida da população. A imensa pobreza vem 

gerando uma imensa fragilidade a ordenação social no cotidiano, apesar dos últimos 

governos criarem medidas de contenção a violência. Que não vem demonstrando o 

resultado que o governo esperava. Apesar dos eventos Internacionais, vem ocorrendo 

planejamento e aplicação mal direcionada dos orçamentos. Sendo posto de lado 

investimentos públicos básicos como: Educação, Segurança, Saúde, Transportes entre 

outros. Especialistas comprovam que bem aplicado os recursos nos eventos, 

principalmente as Olímpiadas 2016 poderiam deixar um legado positivo para o Rio de 

Janeiro. 

 

1- ORIGEM DA PROVÍNCIA DO REINO ULTRAMARINO DE PORTUGAL: 

  

 A consolidação política, econômica e social do Rio de Janeiro deve-se no fato, a 

transferência da corte portuguesa em 1807; em fuga da invasão das tropas 

Napoleônicas á Portugal. Escoltados pela Real Marinha Britânica no translado 

oceânico, com a chegada da corte no dia 08 de março de 1808, "O Império Brasileiro, 

foi considerado estabelecido" 1 (Oliveira,1945 p.71). Assim surgindo a província do Rio 

de Janeiro pela influência da corte portuguesa, logo trouxe uma extensa transformação 

política e econômica a cidade e para todo o novo Reino Unido de Portugal, Brasil e 

Algarves. Estabelecendo organização e benfeitorias como abertura de portos á parti de 

1808, além de assinar tratados comerciais e de navegações trouxeram uma nova 

filosofia europeia para a nova criada capital e consequentemente para regiões do reino.  

 1A situação mostrava-se mais delicada em relação à política internacional. O 

território português permanecia constantemente ameaçado, desde o fim da União 

Ibérica (1640), pelas pretensões expansionistas da Espanha e temia uma aliança entre 

esta nação e a França. O governo procurou adotar uma posição de neutralidade, mas 

se viu obrigado a atender às exigências francesas do Bloqueio Continental de 1806, 

fechando seus portos aos navios ingleses. Em 1807, a Espanha assinou com a França 

o tratado de Fontainebleau, que lhe atribuía a ocupação de parte do território 

português. Diante de um ultimato, que não fora acatado por D. João, as tropas 

napoleônicas, comandadas pelo general Junot, avançaram e, sem encontrar grande 

resistência, chegaram a Lisboa em novembro de 1807. A transferência da Corte. Num 

primeiro momento, a atitude de Dom João, embarcando numa esquadra deforma 

apressada e desorganizada, dava ao quadro aspectos de fuga, de pânico ou de 

qualquer outra catástrofe. Entretanto, não é lícito concluir que se tratava de um ato 

impensado, pois há algum tempo o embarque da Família Real fora esboçado e 



avaliado em todas as suas conseqüências por estadistas e soberanos, quando 

determinadas circunstâncias políticas ameaçavam a soberania portuguesa. Segundo o 

historiador Luís Norton, Martim Afonso de Souza teria sido um dos primeiros a 

aconselhar a um monarca português a transmigração da Família Real para a América 

do Sul, revelando ao mesmo a extensão dos seus domínios neste continente e o valor 

das riquezas que nele se encontravam. Mais tarde, D. João IV, aconselhado pelo Padre 

Antônio Vieira, admitia a transferência da Corte para o Rio de Janeiro, buscando um 

lugar mais seguro e distante das cobiças dos monarcas espanhóis; o Marquês de 

Pombal estudara este mesmo plano e no ano de 1792, quando um exército espanhol 

invadiu Portugal, ordenou que algumas naus fossem preparadas para conduzirem a 

Família Real ao Brasil, no caso de Lisboa ser conquistada pelo inimigo. Finalmente, em 

1801 o Marquês de Alorna aconselhava D. João a partir de Lisboa, assim como D. 

Rodrigo de Souza Coutinho, em 1803.  

 1Em um ofício dirigido em 7 de setembro de 1807, comunicava-se que Sua 

Majestade tinha tomado a decisão de preparar sua marinha para o caso de ser urgente 

a sua retirada e da Família Real. Diante das exigências do governo francês, em 

outubro de 1807, o príncipe regente defina, pela Convenção Secreta, ratificada por 

Jorge III da Grã-Bretanha, a transferência da sede da monarquia portuguesa para o 

Brasil. A França exigia que D. João declarasse guerra à Inglaterra. Dom João garantiu 

ao governo inglês, por intermédio de seu Ministro em Londres, que não acataria as 

exigências francesas, mas exigia que sua partida não fosse precipitada. O príncipe 

buscou manter certa neutralidade e habilmente tentava ganhar tempo, tomando 

medidas diplomáticas até mesmo ambíguas. Porém, o governo francês não renunciava 

suas exigências e a Inglaterra não se dava por convencida. Esta última, ao mesmo 

tempo em que aconselhava, também insistia pela adoção do plano de transferência 2 

da Corte portuguesa, de acordo com seus interesses políticos na Europa e na futura 

expansão de seu comércio com a América. Resistir ao exército francês seria 

impossível. Portugal não tinha condições de enfrentar as forças coligadas da França e 

Espanha, a não ser que tivesse o apoio dos ingleses. Contudo, diante das últimas 

vitórias do exército de Napoleão, nem a Inglaterra se habilitaria a medir forças com os 

franceses no continente. Em 26 de novembro de 1807, no palácio de Nossa Senhora 

da Ajuda, foi dado um decreto, determinando que o príncipe regente “tendo resolvido, 

em benefício de meus vassalos, passar com a Rainha minha Senhora e Mãe e com 

toda a Real Família para os Estados da América e estabelecer-me na cidade do Rio de 

Janeiro até a Paz geral...”. Este decreto também nomeava uma Regência para 

governar Portugal enquanto D. João estivesse no Brasil, acompanhado de instruções 

sobre o juramento que deveriam prestar aqueles que foram nomeados para a regência. 

Com a chegada das tropas de Junot em Portugal, no dia 27 de novembro daquele ano, 

começou o embarque da Família Real, acompanhada por cerca de 15.000 pessoas, os 

arquivos do governo e a biblioteca Real, numa frota de 36 navios. No dia 29, a Corte 



zarpou do Tejo com direção ao Rio de Janeiro. 

 O Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves é estabelecido e organizado ; 

benfeitorias como abertura de portos á parti de 1808, além de assinar tratados 

comerciais e de navegações trouxeram uma nova filosofia europeia para a nova criada 

capital e consequentemente para regiões do reino. Outro fator preponderante foi a 

enorme estruturação governamental; como a nomeação de ministros de estado, 

instalação de tribunais de justiça, funcionamento de secretarias públicas, criação do 

Banco do Brasil, além de melhorias na cidade desde limpeza de ruas, pinturas nas 

fachadas de prédios e apreensão de animais. Com todas essas transformações logo a 

população aumentou, chegando a 100 mil pessoas em 1820 entre quais muitos eram 

estrangeiros comerciantes, corpos diplomáticos e deslocamento da população interna a 

procura de oportunidades na capital. "O Rio de Janeiro tornou-se naturalmente, na 

transformação da existência mercantil da colônia, o grande entre posto brasileiro" 

2(Oliveira 1945, p.365) As construções arquitetônicas passaram a seguir os padrões 

europeus, os serviços na cidade passaram a ter diversificados requintes desde 

cabelereiros, costureiras francesas, lojas elegantes e muitas outras ofertas de 

mercadorias diversificadas ao novo comportamento de consumo e comportamento de 

europeu o que sem dúvidas o que demonstra que com a chegada de Dom João VI 

transforma e da um grande impulso à cultura no Rio de Janeiro nos anos sob 

administração da coroa portuguesa. 

3 "Dom João VI e instalando-se na cidade do Rio de Janeiro, que logo a colônia fora 

 transformada em corte A vinda da família real portuguesa para o Brasil está intimamente ligada 

aos acontecimentos políticos ocorridos na Europa no inicio do século XIX, e que envolveram 

Portugal diretamente. A principal conturbação ao status quo europeu vigente à época, foi a 

deflagração da revolução francesa em 1789, que, após a morte do rei francês Luís XVI e uma 

série de convulsões sociais, levou, por fim, ao poder o general do exército francês Napoleão 

Bonaparte e instalação da capital." (Matheus.p.06) 

 

1.1- RIO DE JANEIRO: DO IMPÉRIO Á REPÚBLICA VELHA: 

  

 Apesar do desmembramento do Reino de Portugal no dia 07 de setembro de 

1822 além da constituição outorgada em 1824 o desmembramento do Reino de 

Portugal, com a assinatura do Tratado do Rio de Janeiro dia 29 de agosto de 1825, 

documento firmado em reconhecimento á independência do Brasil. Informalmente o 

Reino Unido já reconhecia a independência do Brasil antes desse tratado. Diante da 

origem do Império do Brasil, o primeiro chefe de estado passou a ser o imperador Dom 

Pedro I (Primeiro Reinado) consolidando a cidade do Rio de Janeiro como capital do 

reconhecido país, mas em 1835 abdica do trono e assumindo seu filho Dom Pedro II 



(Segundo Reinado) ainda um menino. No ano de 1840, o Império Brasileiro sofre uma 

importante transformação em sua organização geral. Naquele momento, o poder 

legislativo decidiu aprovar o projeto que adiantava a chegada de Dom Pedro II à 

condição de imperador do nosso país. Apesar de ter apenas 15 anos de idade, muitos 

acreditavam que a boa educação e a notória inteligência do jovem herdeiro já se 

mostravam suficientes para que ele assumisse essa posição antes que atingisse a 

maioridade. O seu governo foi o mais extenso de toda história política brasileira. “As 

apreensões mais sérias eram nutridas pela sorte das instituições. 4Esse estado 

subjetivo, se transluzia através dos fatos. A libertação dos escravos, as questões 

militares, a decadência do prestígio da autoridade civil, a moléstia do Imperador, a 

perspectiva do Terceiro Reinado tão mal visto pela opinião e através do qual iriam 

renascer a intervenção e o prestígio estrangeiros na pessoa do príncipe consorte, 

iniciando-se uma política pouco inteligente e cheia de intolerância pelos defeitos de 

educação da princesa; os excessos dos partidos dominados pela ambição do poder, 

que procuravam galgálo à custa das maiores violências e corrupções; pela 

centralização do governo imperial, tudo isto dava uma feição especial à situação 

política do país e trazia para as instituições a influência dissolvente de todos estes 

fatos. A mais completa transformação se tinha operado na economia nacional pelo 

modo por que se resolveu o problema do trabalho escravo, encaminhando-se o país 

para uma fase crítica de suas finanças. Todos o previam”. As questões militares no 

final do Império destruíram a disciplina do Exército, solidarizando generais com 

subalternos, nas hostilidades ostensivas ao Ministério Civil. Na segunda metade do 

século XIX se encontrava em profunda transformações e a questão da escravidão seria 

um dos tema a essa configuração ecnômica mundial. O emergente Estados Unidos, 

países europeus como Reino Unido entre outros configuram novos modelos de 

trabalho e investiam em muitas capitais mundiais como na  América do Sul. Essas 

nações passararam a influênciar campanhas abolicionistas e considerando o trabalho 

assalariado muito mais produtivo e barato. Idéia que imediatamente encaixou-se com 

as idéias abolicionistas no Brasil recebendo imediato apoio dos produtores de café do 

Oeste Paulista; idéia descartada pela monarquia brasileira, que queria manter a 

escravidão e seu regime centralizado. Circustâcias que futuramente seria terríveis anti- 

abolicionistas e para a Província do Rio de Janeiro. 

 5"No primeiro capítulo do livro Casa-Grande e Senzala, denominado de Características  gerais 

 da colonização portuguesa do Brasil: formação de uma sociedade agrária,  escravocrata e 

 híbrida, Gilberto Freyre procura fazer uma análise dos fatores que  possibilitaram a fixação 

e colonização portuguesa no Brasil, para tanto ele utilizou  aparentemente dois métodos científicos: 

o método histórico, que para compreender a  sociedade brasileira na sua atualidade ele recria todo o 

período colonial com suas  características e singularidades, bem como o período anterior que 

equivale a toda  experiência cultural vivida por Portugal no século XV e nas três primeiras 

décadas do século  XVI. E o método comparativo, pois em todo o capítulo ele o utiliza, seja para 

comparar a  colonização portuguesa com a inglesa ou a espanhola; entre Portugal e outros países 



 europeus; entre as capitanias hereditárias do nordeste com as do sudeste e outras várias 

 comparações feitas. Enquanto a um modelo teórico Freyre ''não segue de forma sistemática 

 a nenhum e isso ocorre devido à influência de Franz Boas''. 

 Diante do exito econômico e social da sociedade cafeeira fluminense, tinha 

como base de sustentação o trabalho escravo o que favorecia contínuo crescimento e 

ampliações de lavouras no Vale do Paraíba, período em que a província tornou-se a 

maior produtora e exportadora e portanto a mais rica e poderosa do Brasil. 6O modelo 

de produção econômica iria custar caro futuramente á província do Rio de Janeiro após 

a abolição da escravidão (Lei Aurea) assinada pela Princesa Isabel no dia 13 de maio 

de 1888. O fim da escravidão seria um dos fatores determinante para declínio 

fluminense. Com a diminuição da economia agricola na região, inicia-se o processo de 

urbanização; depois da transformação sócio econômica na região."Todas as relações 

de ânimo entre as pessoas fundamentam-se nas suas individualidades, enquanto que 

as relações de entendimento cotam os homens como números, como elementos em si 

indiferentes, que só possuem um interesse de acordo com suas capacidades 

consideraveis objetivamente. No plano da economia política, as principais teorias ou 

interpretações sobre o desenvolvimento e do subdesenvolvimento brasileiros no 

período Imperial. Apresentou muitas interpretações, principalmente as mais recentes. 

Explícitas na maioria dos casos, porém não está diretamente explicando o 

subdesenvolvimento ou fazendo propostas sobre como o país mercantil e seus 

métodos para se desenvolver, mas as idéias estão implícitas nesse período nos coloca 

dois pressupostos: primeiro, que o desenvolvimento econômico é um objetivo político 

central de cada país, ao lado da liberdade, da igualdade; e, segundo, que as idéias 

importam no processo de desenvolvimento: idéias alienadas e equivocadas levarão a 

políticas públicas incompetentes e ao favorecimento de crescimento da renda das 

oligarquias.  

 

 

____________________________________________________________ 



 

1.1 - Foto: http://revistacafeicultura.com.br/index obra do pintor J.B. Debret; retratam a vida dos escravos 

no Brasil antes de 1888. 

 Diante do exito econômico e social da sociedade cafeeira fluminense, tinha 

como base de sustentação o trabalho escravo o que favorecia contínuo crescimento e 

ampliações de lavouras no Vale do Paraíba, período em que a província tornou-se a 

maior produtora e exportadora e portanto a mais rica e poderosa do Brasil. O modelo 

de produção econômica iria custar caro futuramente á província do Rio de Janeiro. A 

escravidão seria o fator determinante para declínio da região. O processo de 

urbanização modificou o quadro sócio-econômico na região."Todas as relações de 

ânimo entre as pessoas fundamentam-se nas suas individualidades, enquanto que as 

relações de entendimento cotam os homens como números, como elementos em si 

indiferentes, que só possuem um interesse de acordo com suas capacidades 

consideraveis objetivamente. 

 A Província do Rio de Janeiro foi favorecida por essa engrenagem negativa. O 

Império do Brasil, começava a viver seus últimos anos depois de vários acontecimentos 

em questões como: militares que retornaram vitoriosos da Guerra do Paraguai, 

reivindicando maior participação política nas decisões do país, além de participarem e 

defenderem sua posição republicana entre muitas idéias expressas em um documento 

chamado Manifesto Republicano de 1870. Religiosa, Dom Pedro II decreta a prisão de 

Bispos nomeados pela igreja que desde a colonização, teve papel importante na 

colonização. Outro fator debatido era a constante vitória nas urnas do partido do 

governo; com a suspeita de falseamento das eleições para se fazer maioria na câmara 

afim de favorecer a governabilidade do Império. Circustâncias que foram 

http://revistacafeicultura.com.br/index


enfraquecendo o regime imperial e por fim, fortalecendo o movimento republicano que 

estruturava de maneira sólida, enquanto a monárquia estava em um a sintuação 

insustentável assim determinando o fim do Império e o início dos problemas para o Rio 

de Janeiro. 

 7 "Oito anos depois [de ser aprovada a Lei Saraiva, em 1881], já à véspera de proclamar-se 

 a República, um dos capítulos de uma obra de propaganda do Brasil, expressamente 

 preparada para a Exposição Internacional de Paris, trará este fecho significativo: ‘Até a  revisão 

de 1887, o número dos eleitores no Brasil somava um total aproximado de 200.000,  isto é, 1,5% da 

população. É um dos menores eleitorados que se conhecem.’ E a situação  não mudará 

apreciavelmente nos 40 anos que se seguirem à queda do regime.” (p.284). 

 O Fim da monárquia, aconteceu após de uma série de fatos e pesos diferentes, 

mas principalmente se deve destacar duas forças nesse processo: o Exército Brasileiro 

e o setor expressivo da burguesia cafeeira de São Paulo. As duas forças; organizadas 

politicamente no Partido Republicano Paulista. 6 No episódio da proclamação da 

República no dia 15 de novembro de 1889; tropas lideradas pelo marechal Manuel 

Deodoro da Fonseca, executa o golpe republicano e destituiu o imperador Dom Pedro 

II (que foi exilado para Europa) fatos que foram resultado da ação quase exclusiva do 

Exército. Mas a burguesia cafeeira paulista já eram antes mesmo da república a 

principal força econômica da sociedade brasileira na qual aspiravam controlar o 

governo e assim organizar a política econômica em torno do café. Essa oligarquia 

cafeeira paulista quem deu à República a base social estável, que nem o Exército e 

nem a população urbana do Rio de Janeiro podiam proporcionar. O sucesso 

econômico da província do Rio de Janeiro começa a ter sua derrocada apartir do 

documento de abolição da escravatura 13 de maio de 1888, com o fim da mão de obra 

escrava, a aristocrácia fluminense empobrece e vê sua colheita diminuir ano á ano. 

Nos últimos anos do regime imperial houveram conflítos políticos, muitos fluminenses 

eram a favor da República e da campanha abolicionista.  



1.2- Pintura óleo sobre tela da 
"Proclamação da República", 1893, Benedito Calixto (1853 - 1927). Acervo da Pinacoteca Munícipal de 
São Paulo. 

 Com a proclamação da República, o último presidente da província Carlos 

Afonso de Assis Figueiredo aliado aos adversários políticos do marechal Deodoro da 

Fonseca. Disputas e confrotos políticos foram retirando da província a grandeza e o 

destaque adquiridos durante o regime imperial. 7 Na promulgação da constituição 

brasileira 1891, transforma em Estado a Província do Rio de Janeiro, que tinha forte 

ligação com o antigo regime imperial, tendo este fato promulgado sua constituição a 09 

de abril de 1892. 9O Rio de Janeiro dos dez primeiros anos da República teve a fase 

mais turbulenta de sua existência. Grandes transformações de natureza econômica, 

social, política e cultural, que de longa data já vinham sendo formadas, se precipitaram 

com a mudança do Regime Político e se desencadearam em agitação crescente, que 

só cedeu ao final da década. O Rio de Janeiro tornou-se um catalisador das crises que, 

não importa onde ocorressem, desaguavam sempre na Capital. A mais importante 

cidade do Brasil, não poderia deixar de refletir, em mais alto grau do que todas as 

outras, as mudanças que foram fermentadas durante os últimos dias do Império e que 

culminaram na Abolição da Escravidão e na Proclamação da República. De formas 

diversas, mais intensas ou menos intensas, grande parte da população foi pela primeira 

vez envolvida nos problemas pelos quais passou a cidade e o país. A consciência 

adquirida e as conseqüências geradas, antes das mudanças quantitativas, 

caracterizaram o Rio de Janeiro da primeira década da República de forma profunda. 

 10"Em tais condições imaginar que só a República tem raízes, ou que ela as lançou em uma 

 camada mais profunda do que a Monarquia, do que a religião, do que a família, do que a 

 propriedade parece a inversão de toda a ciência social. É preciso não esquecer o modo  como 

ela se fundou. O general Deodoro não foi senão um Caramuru. Assim como Diogo  Álvares se fez 

quase adorar pelos indígenas disparando uma espingarda, ele fez aclamar a  República no Campo de 

Santana dando um salva de 21 tiros. O povo de 15 de novembro,  que não conhecia a linguagem 

política da artilharia, é o mesmo gentio do Descobrimento que  não conhecia a detonação da 



pólvora".(10) 

 Do ponto de vista da representação política, a Primeira República (1889-1930) 

não significou grande mudança. Ela, segundo José Murilo de Carvalho, introduziu a 

federação de acordo com o modelo dos Estados Unidos. 11Os presidentes dos estados 

(antigas províncias) passaram a ser eleitos pela população. A descentralização tinha o 

efeito positivo de aproximar o governo da população via eleição de presidentes de 

estados e prefeitos. Mas a aproximação se deu, sobretudo com as elites locais. A 

descentralização facilitou a formação de sólidas oligarquias estaduais, apoiadas em 

partidos únicos, também estaduais. Nos casos de maior êxito, essas oligarquias 

conseguiram envolver todos os mandões locais, bloqueando qualquer tentativa de 

oposição política. A aliança das oligarquias dos grandes estados, sobretudo de São 

Paulo e Minas Gerais, permitiu que mantivessem o controle da política nacional até 

1930. A Primeira República ficou conhecida como “república dos coronéis”. Coronel era 

o posto mais alto da hierarquia da Guarda Nacional. O coronel da Guarda era sempre a 

pessoa mais poderosa do Município. Já no Império ele exercia grande influência 

política. Quando a Guarda Nacional perdeu sua natureza militar, restou-lhe o poder 

político de seus chefes. Coronel passou, então, a indicar simplesmente o chefe político 

local. O coronelismo era a aliança desses chefes com os presidentes dos estados e 

desses com o presidente da República. Nesse paraíso das oligarquias, as práticas 

eleitorais fraudulentas não podiam desaparecer.  

 

1.2- REVOLUÇÃO DE 1930, ESTADO NOVO E O FIM DAS OLIGARQUIAS: 

ESPERANÇA DE TRANSFORMAÇÃO NO RIO DE JANEIRO: 

 

 A história do movimento integralista no Brasil dos anos 1930. O integralismo foi 

um dos maiores movimentos sociais da história política brasileira, que conseguiu 

mobilizar em todo o país grandes massas populares. Neste livro, a história da imagem 

abre os horizontes da história política.As oligarquias começaram a declinar na década 

de 20. 12Rompimento das oligarquias cafeeiras de São Paulo com os produtores 

agropecuários de Minas Gerais e também fatores como: crise econômica, revoltas e 

levantes militares, forte crescimento urbano e surgimento de classes sociais, além é 

claro da expansão industrial no país. Podemos afimar esses acontecimentos no país, 

responsáveis para por fim a República velha, como era conhecido o período 

oligárquico. Podemos afirmar outro fator importante a crise do capitalismo no exterior, 

agravada principalmente após a queda da Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1929, 

colocando fim ao dominio político das oligarquias cafeeiras e agropecuárias. Quando a 

revolução de 1930 foi posta em prática, o país passava por um forte processo de 

transformação, principalmente no setor industrial brasileiro; expandindo-se e 



diversificando de modo á promover o crescimento das camadas sociais urbanas. Essas 

transformações foram intensas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. O surgimento e de 

novos grupos e classes sociais colocaram em xeque o domínio das oligarquias, que 

com forte desgaste, sucumbiram diante da revolução que já no controle do país, depôs 

o presidente Washington Luís e impediram a posse de Carlos Prestes em que os 

movimentos armados do golpe liderados pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio 

Grande do Sul apoiaram o gaúcho Getúlio Vargas a assumir o chamado "Governo 

Provisório" no dia 03 de novembro de 1930. Com a chegada de Getúlio Vargas ao 

poder, seu governo nomea muitos interventores que não conseguem alterar o 

decadente quadro  socioeconômico do estado do Rio de Janeiro.  

 Para combater os efeitos da crise, o Estado assumiu poderes inéditos ao nível 

da coordenação, planejamento, controle e incentivo a várias atividades econômicas, 

criando órgãos especificamente voltados para esses fins. 13Em relação ao açúcar e ao 

café, produtos-chave da economia fluminense. Uma das principais e mais imediatas 

consequências do triunfo do movimento revolucionário de 1930 foi a intervenção 

decisiva do Estado na esfera econômica. Essa mudança no papel até então 

desempenhado pelo Estado guarda estreita relação com o impacto da crise econômica 

internacional, irrompida em outubro de 1929 e seguida de longa depressão, sobre a 

economia brasileira em seu conjunto. Para combater os efeitos da crise, o Estado 

assumiu poderes inéditos ao nível da coordenação, planejamento, controle e incentivo 

a várias atividades econômicas, criando órgãos especificamente voltados para esses 

fins. Em relação ao açúcar e ao café, produtos-chave da economia fluminense, os 

órgãos públicos criados pelo poder central foram: o Instituto de Açúcar e do Álcool 

(IAA) e o Conselho Nacional do Café (CNC), depois Departamento Nacional do Café 

(DNC).  

 

1.2.1-A política para o açúcar:  

  

 "Às voltas com problemas crônicos, agravados pelos efeitos da crise de 1929 

superprodução, queda dos preços, desorganização dos mercados – a agroindústria 

canavieira foi alvo de um crescente intervencionismo estatal, que culminaria na criação, 

em 1933, do IAA. A primeira medida do Governo Provisório (Decreto nº. 19.717, de 

28/02/1931), visava aumentar o consumo do álcool, subproduto da cana-de-açúcar, 

tornando obrigatórias a mistura de 5% de álcool à gasolina e a utilização, pelos 

veículos pertencentes a órgãos públicos, de carburante que contivesse álcool numa 

proporção mínima de 10%. A iniciativa desagradou as companhias estrangeiras que 

distribuíam gasolina importada". 



 

1.2.2-A política para o café: 

  

 "O Governo Provisório procurou superar o grave problema da superprodução do 

café mediante a polêmica queima de parte dos estoques. Em abril de 1931, o governo 

de São Paulo, o principal estado cafeeiro, promoveu uma convenção dos estados 

produtores, que contou também com a participação de Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

Paraná e Espírito Santo. A principal decisão então tomada foi a criação do Conselho 

Nacional do Café (CNC), regulamentada pelo Decreto nº 20.003, de 16 de maio. O 

órgão seria dirigido por um conselho presidido por um delegado especial do governo 

federal, e integrado por mais 2 um delegado por estado produtor (os cinco acima 

mencionados) e um único delegado representando os estados cafeeiros de menor 

expressão (Bahia, Goiás e Pernambuco). Era proibida a participação no conselho de 

pessoas envolvidas no comércio do café. O CNC gozava de personalidade própria, 

ampla autonomia e jurisdição sobre todo o território nacional. Apesar de sua criação ter 

acarretado uma presença mais efetiva do governo federal na definição da política 

cafeeira, a própria organização do CNC revelava os limites dessa participação, na 

medida em que a União dividia as responsabilidades com os estados produtores. 

Embora o Ministério da Fazenda tivesse o direito de fiscalizar as operações realizadas 

pelo Conselho, em contrapartida, qualquer decisão acerca das atividades e finalidades 

do órgão só podia ser tomada mediante a convocação de um novo convênio cafeeiro. 

As principais metas do CNC eram reduzir a oferta de café, dando prosseguimento à 

prática da compra e posterior queima de parte dos estoques, selecionar as qualidades 

do produto para exportação e promover a propaganda do café no exterior."  

 

1.2.3-Expansão industrial no estado: 

   

 Tudo começou a se modificar a partir de 1937, com a nomeação do interventor, 

Ernâni do Amaral Peixoto (que se tornaria seu genro em 1939). Com a chegada de 

Amaral Peixoto ao poder o quadro da economia fluminense modifica-se completamente 

com incentivos do governo federal o que colocou o estado aos rumos do 

desenvolvimento industrial. Conquistando importantissímo papel na economia nacional. 

Podemos destacar a construção da Companhia Siderurgica Nacional (CSN) e a Fabrica 

Nacional de Motores (FNM), além da construção e expansão das rodovias no estado. O 

período também data o surgimento de instituições de ensino superior e centro de 

estudo sobre a cultura fluminense na tentativa de resgatar e construir uma identidade 



para a população do estado; esvaziado político e econômicamente desde o fim do 

Segundo Império. Após a queda de Vargas em 1945. Amaral Peixoto acabou afastado 

do governo do estado. Depois do afastamento, cinco interventores sucederam o 

governo até a eleição de Macedo Soares em 1947. Soares foi responsável pela 

reorganização e administração bem sucedida de Amaral Peixoto; administrando o 

estado; dando contínuidade e incentivos industriais e responsável desenvolvimento da 

produção agropecuária no estado fluminense durante o Estado Novo.  

 

1.3- A TRANSFORMAÇÃO FLUMINENSE DE 1940 Á 1970: 

 

 A transformação urbana cultural juntos á acontecimentos como o fim da 
Segunda Guerra Mundial trouxeram novos direcionamentos políticos no mundo. 16O 
Brasil que teve participação discreta no conflito começa a ter modificações. Os efeitos 
começam contra o Estado Novo, a entrada do Brasil na guerra ao lado dos Aliados teve 
efeitos contraditórios. De um lado, o regime ganhou tempo. O estado de guerra 
representava um bom argumento para o governo adiar por tempo indeterminado a 
consulta popular que deveria validar a Constituição de 1937. De outro, a opção por 
lutar contra o nazi-fascismo colocou em xeque a manutenção de uma ditadura no país. 
As oposições procuraram aproveitar o desgaste do governo decorrente dessa 
contradição para retomar a iniciativa. Foi nesse quadro de redefinições que o Estado 
Novo entrou em crise em outubro de 1945. Em 1946 foi estabelecida uma nova 
constituição colocando fim do período do "Estado Novo" controlado por Vargas chegar 
ao fim. Para o Estado Novo, a entrada do Brasil na guerra ao fim.  No dia 20 de junho 
de 1947, foi promulgada a constituição do Estado do Rio de Janeiro e a população 
elege Macedo Soares do PSD como novo governador do estado; colocando fim aos 
longos anos de interventores no estado. Os anos 1930, trouxeram impactante 
transformação a capital e o estado fluminense. Com o governo federal e sua política de 
industrialização nacional promovendo o fenômeno do intregalismo como um dos 
maiores movimentos sociais da história política brasileira, conseguindo mobilizar 
massas populares em todo o país. Boa parte desse fluxo, foi direcionado para a capital 
federal e para o Estado do Rio de Janeiro que viu sua população crescer junto a 
problemas sociais que se multiplicariam ao longo dos anos. Após a assumir o governo 
do estado em 1947, Macedo Soares deu início a um programa de incentivo para 
cooperativas agrícolas e ao desenvolvimento das indústrias de base (cimento, 
siderúrgica, etc.) para todo o estado.  

 Macedo Soares ficou no comando do estado até 1951, quando Ernâni do Amaral 
Peixoto e Getúlio Vargas retornam ao poder; agora eleitos pelo voto popular. Continuou 
seus esforços pela recuperação econômica do estado fluminense, investindo na 
expansão da malha rodoviária estadual e enfrentando, diretamente a crise política que 
resultou na morte de Getúlio Vargas em 24 de agosto de 1954. No mesmo ano, o 
médico Miguel Couto Filho é eleito governador do Estado Fluminense. No seu governo, 
priorizou a saúde e em 1958 renunciou para disputar uma cadeira no Senado Federal. 



Em 1959 Roberto Silveira é eleito governador do estado. Nesse período o crescimento 
da população do estado se multiplica de forma consideravél, com muitos problemas 
tomando proporções cada vez maiores. No outro lado, o Rio de Janeiro; Capital 
Federal estava á prestes á deixar de ser o Distrito Federal. Muitas transformações 
aconteceriam e decidiriam definitivamente a intregalidade política do Estado e o Distrito 
Federal. 

1.3-Foto: Empresa Brasileira de notícias - Rio de 
Janeiro 1956. Revista Nosso Século. Capitulo VIII - "A era Juscelino Kubitschek - 50 anos em 5" pág. 
195. 

 Nas eleições presidenciais de 1955, Juscelino Kubitschek, apoiado pela 
coligação de seis partidos; é eleito com 35,6% dos votos. 15Esse fato, seria 
determinante para o futuro da então capital federal e para Estado do Rio de Janeiro e 
consequêntemente para o Brasil. Com o slogan de 50 em 5 como marca principal de 
sua campanha. Sua política visionária, difefrênciava da política industrial nacionalista 
de Vargas, voltado para política econômica de abertura ao capital estrangeiro e 
executando o antigo projeto de desenvolver o interior e promover a unidade e 
integração do país. Desencadeando muitas transformações no país, acontece o 
planejamento do principal projeto do seu governo; a criação da nova capital federal, 
chamada "Brasilia". Entretanto, a Capital Federal do Rio de Janeiro sofreria enorme 
esvaziamento, seu último prefeito, José Joaquim de Sá Freire que deu seguimento ás 
obras da administração anterior da qual era secretário administrativo. Com a mudança 
da capital para Brasília, começou uma nova história para o Rio de Janeiro, história nem 
sempre favorável à cidade que passou de capital federal, para o mais novo estado da 
federação e depois para um município do Estado do Rio de Janeiro. A mudança da 
capital federal era prevista desde a constituição 1891 no artigo 3°. O que fazer com o 
Rio de Janeiro, o antigo distrito federal? Ou o melhor seria a formação de um novo 
estado emancipado ou seria a fusão com o Estado do Rio de Janeiro? Foram muitas as 
dúvidas na época. 

 14"Eu achava que o projeto da fusão tinha fundamento. Sempre considerei aquela divisão 

 artificial muito prejudicial à Guanabara e ao estado do Rio. Existia um fenômeno urbano  único, 
englobando 14 municípios - o Grande Rio -, e essa divisão institucional entre os dois  estados 
dificultava tudo, porque emperrava o organismo urbano; multiplicava custos,  onerando o contribuinte; 
reduzia o potencial econômico do conjunto, superior ao das partes,  e tratava a administração com 
diferentes comandos e limites legais. Os problemas  acumulados no estado do Rio já se refletiam 
sobre a qualidade de vida da Guanabara e vice- versa. Quando se decidiu a fusão, criou-se a expectativa 



de canalização maciça de recursos  federais. Com o aprofundamento da crise econômica e o fim do 
"milagre" brasileiro, o  Governo Federal torceu um pouco as torneiras, mas não as A fusão do Rio de 
Janeiro, a  ditadura militar e a transição política 169 fechou. Encontramos uma situação difícil tanto 
na  Guanabara como no estado do Rio: ambos enfrentavam graves dificuldades financeiras. É 
 falso dizer que a Guanabara era rica. Havia muitos mitos sobre o Rio naquele tempo, e isso 
 só atrapalhava. A verdade verdadeira é que, mesmo sendo capital, até o início dos anos 
 1960 faltavam água e luz no Rio. II Também na visão das elites empresariais cariocas a  fusão 
era uma alternativa desejável. O depoimento de Arthur João Donato, empresário do  setor naval e 
membro da diretoria da Federação das Indústrias da Guanabara, a Fiega, que  então passou a Firjan, 
traz informações interessantes: Mario Henrique Simonsen ministro da  Fazenda do governo. 
(FERREIRA. 168) 

 "As idéias básicas desse texto são duas: uma origem e um passado longínquo 
comuns seriam capazes de diluir diferenças e soldar afinidades, e as qualidades e a 
grandeza do povo carioca e fluminense estariam comprometidas com a nação, acima 
dos interesses regionais. Apesar desses esforços para recriar uma nova identidade 
para o Rio, essa não era uma tarefa simples. Uma das maiores dificuldades para o 
sucesso da fusão seriam as diferenças entre a cultura política do município do Rio 
deJaneiro e a do resto do estado. Capital do Império e da República, o Rio de Janeiro 
tinha construído sua identidade como espaço-síntese da nação e da nacionalidade. 
Mesmo com a transferência da capital federal, a Guanabara preservara a maior parte 
das funções de principal centro político do país. A perda desses atributos só iria ocorrer 
no início da década de 1970, acompanhada, como não 8 O Dia, Rio de janeiro, 15 mar. 
1975.  A fusão do Rio de Janeiro, a ditadura militar e a transição política 179 podia 
deixar de ser, de um efetivo investimento em dotar Brasília, capital de direito, das 
atribuições de uma capital de fat0 29 A fusão e o desejo de transformar o Rio em "um 
município como outro qualquer" aprofundavam a política de esvaziamento da cidade 
como tradicional vitrina do país. O processo de municipalização, que implicou a 
subordina ção do poder local ao governo do estado e a irracional redistribuição dos 
bens e serviços da ex-Guanabara (o estádio do Maracanã e o Teatro Municipal ficaram, 
por exemplo, sob a responsabilidade da administração estadual), expressa as 
contradições do projeto da fusão, ao querer retirar da antiga capital a simbologia de 
cartão postal do país."(FERREIRA, pág 173) 

 14Geisel foi um grande arauto da fusão. Seu argumento principal era que a Guanabara, que 
 tinha toda uma dinâmica de desenvolvimento industrial, estava cerceada na  possibilidade de 
descentralização da indústria. O estado-cidade tinha um  desenvolvimento urbano muito intenso, 
com outras atividades, com o problema imobiliário, e  isso se chocava com a possibilidade de 
desenvolver razoavelmente a indústria através de  uma política de descentralização. São Paulo 
teve seu núcleo industrial, mas depois a cidade  cerceou a indústria paulista, e eles passaram para o 
ABC. Mas nós não tínhamos essa  possibilidade aqui. Simonsen foi dos que compreenderam a 
necessidade de se ter espaço  físico para a expansão da atividade econômica, principalmente no 
campo industrial, e afinal  a Firjan se rejubilou com isso. Daí por que uma das coisas que nós 
fizemos ainda no tempo  do Mario Leão Ludolf, e que eu enfatizei muito quando o substituí na 
presidência, foi a  interiorização da Firjan. A idéia de um Rio de Janeiro unifIcado, capaz de abrigar 
um  desenvolvimento industrial que, a partir da Guanabara, se derramaria para todo o estado, 
 sempre teve o apoio do Simonsen, que várias vezes se pronunciou favoravelmente. As 
 interpretações da fusão mencionadas acima traduzem visões diferentes: para uns, tratava-se 
 de um problema político-partidário, ou seja, de uma ofensiva contra o MDB". 
 (FERREIRA.,169) 

__________________________________________________________________________________ 
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 Uma região metropolitana é formada por um conjunto de municípios próximos 
entre si. Eles são integrados socioeconomicamente a uma cidade central, chamada 
metrópole. Por estarem tão próximos e interligados, os serviços públicos e de 
infraestrutura desses municípios devem ser planejados regionalmente. Dessa forma, as 
necessidades da população podem ser mais bem atendidas. As regiões metropolitanas 
brasileiras são estabelecidas por legislação estadual, ou seja, cabe a cada estado 
instituí-las e legalizá-las. Para se criar uma região metropolitana, no entanto, é preciso 
observar o tamanho da população e as características econômicas da metrópole. Por 
isso, o número de habitantes da cidade central de uma região metropolitana deve ser 
superior a 800 mil habitantes. Após a preparação para a fusão do estados, viria a 
transformação política. 

 A partir das eleições de 1974, 17quando um maior número de "autênticos" foi 
eleito, criaram-se maiores possibilidades de articulação política para esse grupo, e o 
bom entendimentocom Amaral tornou-se interessante para ambas as partes. Nesse 
quadro, pode-se logo perceber que um campo de disputa entre chaguistas e 
amaralistas especialmente sensível seria a Assembléia Constituinte; a ditadura militar e 
a transição política 183 do novo estado, instalada em março de 1975. Dos 94 
deputados que a compunham, o MDB tinha elegido 63, sendo 38 na então Guanabara 
e 25 no antigo estado do Rio. Dos 31 eleitos pela Arena, 19 eram do antigo estado do 
Rio e 12 da Guanabara. A superioridade, na composição da Assembléia, do MDB 
sobre a Arena, da Guanabara sobre o antigo estado do Rio, e sobretudo de chaguistas 
sobre amaralistas fica bastante clara quando se analisa a composição da mesa 
diretora. Foram escolhidos 12 deputados pelo critério de proporcionalidade, o que 
significou oito membros do MDB e quatro da Arena. Dos oito emedebistas, metade era 
composta por deputados da Guanabara, todos chaguistas, e a outra metade por 
deputados do estado do Rio, mas apenas três eram amara listas. Na definição dos 
cargos de direção, a possibilidade de influência da Arena, como partido minoritário, 
ficou muito reduzida. A elaboração de uma Constituição para o novo estado do Rio de 
Janeiro constituía, sem dúvida, um fato novo no cenário político da época, marcado 
pelas limitações impostas ao Poder Legislativo pelos atos institucionais do regime 
militar. Os representantes da Arena procuraram enfatizar a distensão polí tica então em 
curso, apontando a Constituinte como uma prova da face democrática do governo, 
sobretudo por ser o MDB o partido majoritário. 

 18Depois da nova configuração política; as funções urbanas são diversificadas e 
especializadas, características típicas de uma metrópole. O Rio de Janeiro não foi 
incluído na Lei Federal nº 14 de 1973, que instituiu, no Brasil, as primeiras regiões 
metropolitanas. O fato da região do “Grande Rio” abrigar dois estados da Federação - o 
Estado do Rio de Janeiro e o Estado da Guanabara – fez com que se aprovasse, no 
anoseguinte, a Lei n° 20 - “Lei da Fusão” - a qual incorporou todos os dispositivos da 
Lei n° 14 e, ainda, criou o Fundo Contábil para o Desenvolvimento da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro, destinado a financiar os programas e projetos 
prioritários para a Região.  



 

2-Gráfias: geografiascm.zip.net - 483 X 276 - A nova Região Metropolitana, instituída pela lei 
complementar n°20 de 1° de julho de 1974. 

 A Região Metropolitana do Rio, quando criada, era composta por 14 municípios, 
num total de 6.464 Km quadrados, com uma discrepância grande quanto à dimensão 
territorial entre os municípios, destacando, de um lado, Nilópolis com apenas 22 kmP 
2P e, de outro, o Rio de Janeiro com 1171 km quadrados. Diferentemente da maioria 
das metrópoles brasileiras, a metrópole fluminense vem, desde 1990, sofrendo um 
esvaziamento políticoinstitucional,com a saída de três municípios integrantes de sua 
composição original. O primeiro foi Petrópolis, que por decisão do governo local, 
passou a fazer parte da Região Serrana. O mesmo processo aconteceu em 2002 com 
a auto-exclusão dos municípios de Mangaratiba, Itaguaí e Maricá, indo os dois 
primeiros para a Região da Costa Verde e o segundo, para a Região das Baixadas 
Litorâneas, ambas áreas de expansão turística. Além das possíveis vantagens para a 
captação de investimentos no setor de turismo, se afastar da identificação de 
“município periférico” pode ter sido um critério relevante na estratégia territorial desses 
municípios, no sentido de uma mudança de status. Outro tipo de modificação na 
estrutura político-administrativa da região diz respeito às emancipações de distritos, 
ampliando o número de municípios. A partir da década de 90, foram emancipados os 
distritos de Belford Roxo, Guapimirim, Queimados, Japeri, Tanguá, Seropédica e 
Mesquita. 19Como veremos ao longo do presente estudo, os sete municípios têm em 
comum um baixíssimo desempenho econômico e um alto grau de precariedade nas 
condições de reprodução dos seus habitantes e na capacidade de gestão pública local. 
O mapa abaixo, demonstram com era a configuração em 1974 da Capital do Estado do 
Rio de Janeiro, Niterói e a Grande Niterói, antes da fusão e formação da Região 
Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro originando á expressão "GRANDE RIO". A 
expressão Grande Rio, utilizada com frequência pela mídia, tem sua origem na divisão 
regional adotada pelo IBGE e denominava, nas décadas de 1970 (após a fusão dos 
Estados da Guanabara e Rio de Janeiro) e 1980, a Mesorregião Homogênea que 
abrangia a porção do território fluminense correspondente à metrópole do Rio de 
Janeiro e seus municípios periféricos. Compreendia duas Microrregiões; o "Grande 
Rio" compreendia quase toda a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, já que ficava 
faltando apenas o então Município de Petrópolis (que continha São José do Vale do 
Rio Preto e que fazia parte desta Região). Hoje, além de a Mesorregião não mais se 



denominar Grande Rio, teve seu espaço geográfico ampliado, passando a se 
denominar Mesorregião Metropolitana do Rio de Janeiro, não tendo nenhuma relação 
com o Grande Rio da divisão inicial, podendo-se observar a sua composição atual. 

 

2.1- A CONSTRUÇÃO DA PONTE RIO-NITERÓI (SIMBOLO DA FUSÃO): 

 

 A importante obra de integração urbana e simbolo maior da fusão fluminense, 
começou a ser tornar realidade quando o Presidente Costa e Silva assinou o decreto 
autorizando a  construção da Ponte no dia 23 de agosto de 1968. 20A obra teve início 
simbólico em 09 de novembro de 1968 com a presença da Rainha da Grã-Betanha, 
Elizabeth II e do Ministro dos Transportes, Mario Adreazza um dos idealizadores do 
projeto. Já que sob sua gestão a obra foi iniciada e concluída. A obra também era uma 
forma do estado brasileiro compensar a cidade que abrigou a capital federal por quase 
dois séculos. Já que após a transferência pra Brasília foi esvaziada econômicamente. E 
a obra iria ajudar á cidade de forma positiva, integrando sua economia com o estado 
fluminense. 21A ligação entre as cidades remotam desde os tempos do império, mas 
precisamente em 1875. Já que as cidades eram separadas por vias terrestre quase 
cem quilometros. Nesse período de construção da ponte, que seria a continuação de 
uma extensa malha rodoviária interestadual de revitalização do ciclo econômico. 
Principalmente em um período que o país passava pelo chamado "Milagre Econômico". 
A ligação rodoviária foi aberta ao público no dia 04 de março de 1974, ao preço 
estipulado nos dias de hoje em dois bilhões e meio de dólares, medindo 13,29 km, dos 
quais 8,83 km são sobre a água e 72 m de altura em seu ponto mais alto. A ponte 
Presidente Costa e Silva faixa extensiva da BR-101 foi parte do ambicioso projeto 
sócio-econômico integrado para a região. 

 



2.1-Foto: Acervo do Estado do Rio de Janeiro - Ponte Presidente Costa e Silva por volta de 1970. 

 Inicialmente a obra estava prevista para durar pouco mais de 2 anos, a 
construção da ponte; só foi concluída em 5 anos. A idéia era inaugurá-la ainda no 
governo Médici, os militares deram uma espécie de golpe na obra, assumindo o 
comando definitivo da obra, destituindo um consórcio e impondo a lei do silêncio. Nos 
primeiro anos, hoveram muitos acidentes fatais com operários durante a construção, os 
números oficiais apontam para 33 mortos, segundo relatos não oficiais esse número é 
bem maior que o divulgado. "Foi um dos principais símbolos do regime, ao lado de 
Itaipu e da Transamazônica. O Brasil potência. Mas foi vista também como uma obra 
faraônica, que enfrentou suspeitas de superfaturamento. 

 Durante as obras da ponte, morreram alguns operários, números oficiais relatam 
imponente obra não só integrou as duas cidades fisicamente. Politicamente ela foi um 
presente para a fusão do Estado da Guanabara e o Estado do Rio. Circustâncias para 
recuperar a hegemonia perdida da cidade do Rio de Janeiro como capital e fluxo 
econômico do estado. Decisão que acarretaria declínio em outras regiões, 
principalmente Niterói. 22Após a integração, foi elaborada uma nova configuração 
metropolitana. Instituída pela lei estadual complementar n°20 de 1° de julho de 1974. 
Colocando fim ao Estado da Guanabara e transformando em capital do Estado do Rio 
de Janeiro. Essa nova geográfia na região da Guanabara. Acelerou o processo 
migratório para o lado oriental da Baía de Guanabara. 23O esvaziamento econômico de 
alguns municípios teve consequências diretas com a mudança política e com a 
inauguração da ponte, os reflexos positivos da obra só viriam a ter reflexos mais 
amplos para o estado, depois de alguns anos. 25Após a conclusão das extensões 
complemetares da Rodovia BR-101. Ligando Rio Grande do Norte á Rio Grande do 
Sul, consolidando o Plano Nacional de Rodovias. 26Nos primeiros anos, a 
movimentação de veículos era de 20 mil por dia, Hoje passa de 150 mil, segundo os 
administradores e operadores da rodovia. 27Com o excesso de veículos na ponte, o 
governo do estado concluiu a construção do Arco Metropolitano. Com a intensão de 
desafogar o grande número de veículos na ponte Rio-Niterói. 

 Os investimentos públicos no Rio de Janeiro, seriam muito importante para o 
desenvolvimento, algo que não ocorria desde o "Estado Novo". Essa necessidade 
passa a ser urgente pelo aumento do tecido urbano; assim, começava a diluir divisões 
políticas e o processo de conurbação já era uma realidade. Além da Ponte Rio-Niterói, 
teria que investir na preparação para o futuro do estado. 28Diante disso o regime militar 
põe em prática o programa de desenvolvimento de usinas para promover o 
crescimento econômico e o desenvolvimento social. Entre os projetos, surge um que 
remonta desde os anos de 1950, o Programa Núclear Brasileiro. Que em 1972 deu 
início a construção da Usina Angra 1,no município fluminense de Angra dos Reis, 
próximo a Rodovia BR-101. Obra importante para o desenvolvimento e o futuro do 
estado. Esse programa teve a construção de mais duas usinas, Angra 2 e 3 e nos dias 
de hoje são administradas pela Eletronuclear subsidiária da  Eletrobrás, responsável 
junto ao Operador Nacional do Sistema Elétrico nos dias atuais. Elas são peças 
importantes na geração de energia para o Estado do Rio de Janeiro e estratégicamente 
ligada a três importantes centros Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte e próxima 



ao mar para resfriamento de seus reatores. O complexo de usinas emprega cerca de 
2.000 pessoas diretamente e 10.000 indiretos no Estado do Rio. 

 25"O estado já se consolidou ao longo da história como o principal cenário do 
desenvolvimento energético do Brasil. Hoje, o Rio conta com empreendimentos 
geradores de energia, entre hidrelétricas, termelétricas e Pequenas Centrais 
Hidrelétricas (PCHs). Aqui estão as duas usinas nucleares do país (Angra 1 e Angra 2) 
e o projeto da terceira (Angra 3) já em andamento. O estado concentra ainda 80% da 
produção nacional de petróleo e 42% do gás  natural. Números que serão ampliados, 
nos próximos anos, já que 70% da área do pré-sal estão na costa fluminense. 
Amparados nesta perspectiva de crescimento, investidores também fizeram do Rio seu 
principal foco nos últimos anos, ocupando com elevado nível de excelência o Parque 
Tecnológico da Ilha do Fundão, único espaço no mundo a reunir tantas  empresas do 
mesmo setor em busca de novas tecnologias. Merece também destaque a posição 
central que o Rio de Janeiro ocupa no debate sobre a política ambiental brasileira, que 
se desenvolveu, praticamente, nas últimas quatro décadas. Primeiro estado brasileiro a 
criar sua Fundação Estadual de Engenharia do Ambiente (Feema), em 1975, órgão que 
tornou-se modelo nacional e hoje integra o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), o Rio 
foi a sede do encontro mundial da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento (Rio 92) e agora recebe a Rio + 20." 

  

2.2- REGIÃO METROPOLITANA: O MOTOR DO ESTADO. 

  

 Hoje a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, chamada de Grande Rio, criada 
em 1974 durante o Regime Militar, após a fusão dos dois estados, é composta 
atualmente por 19 municípios, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, 
Itaguaí, Japeri, Magé, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São 
Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Mesquita, Tanguá, Rio Bonito e Cachoeiras 
de Macacu. O clima predominante na região é tropical semi-úmido, com chuvas 
abundantes no verão, que é muito quente e invernos secos, com temperaturas 
amenas. A Região Metropolitana do Rio de Janeiro, tal como considerada pelo 
IBGE/2012, ostenta um PIB de aproximadamente R$ 172, 563 bilhões, constituindo o 
segundo maior pólo de riqueza nacional. Concentra 70% da força econômica do estado 
e 8,04% de todos os bens e serviços produzidos no país. Além disso; a região é a 
terceira mais populosa da América Latina e a 20° do mundo de acordo com o senso 
2010.  

 O Grande Rio, como é conhecida a Região Metropolitana Fluminense, abriga 
três cidades de importância turística, Rio de Janeiro, Niterói e Guapimirim, muito 
conhecidas por suas belezas naturais e a proximidade da vida urbana vinculada a 
natureza. Outros municípios se destacam na região, como é o caso de Duque de 
Caxias (Baixada Fluminense) e os municípios de Itaboraí e São Gonçalo que entraram 
na rota de importância para a indústria petrolífera nacional. Foram anexados a região 
pela Lei n°158 de 26 de dezembro de 2013; os municípios de Rio Bonito e Cachoeiras 



de Macacu, que anteriormente pertenciam a Região das Baixadas Litorâneas. O novo 
mapa elaborado pelo Centro Estadual de Estatística, Pesquisas e Formação de 
Servidores Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ). Outro dado importante, segundo o 
levantamento IPEA é o fato de 5 municípios metropolitanos, esta entre os 6 maiores 
PIB do Estado do Rio de Janeiro. 29Essa atual configuração metropolitana, passou por 
diversificados processos desde 1975. 

 Em 1976, começou a ser defendida á idéia pela desfusão. Alguns políticos 
chegaram a propor em 1979 um plebiscito sobre a desfusão. A Comissão de 
constituição e Justiça da época interpretou inconstitucional. Israel Klabin, com apenas 
seis meses ocupando o cargo de Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro convocou a 
imprensa e solicitou que o então presidente da República, João Batista Figueredo, 
reexaminasse a lei que originou a fusão. (Jornal do Brasil, edição de 04 de setembro de 
1979). Em 1984, dez anos depois da fusão, ocorreram uma série de debates. Um deles 
ocorreram na Câmara de Vereadores de Niterói com a presença de de deputados 
contrários a desfusão. Em 1988, mais uma tentativa foi rejeitada na câmara federal por 
330 votos e sendo públicada no dia 30/06/1988. (Fonte: Jornal O GLOBO). 

 A extensão atual da Região Metropolitana não traduz a expansão do fenômeno 
metropolitano, que avança em direção aos eixos Rio de Janeiro/São Paulo, Rio de 
Janeiro/Região Serrana e Rio de Janeiro/Região dos Lagos, acompanhando os eixos 
rodoviários. Sua área institucionalizada congrega mais de 11 milhões de habitantes, 
dos quais elevada proporção se desloca para trabalho e estudo em outro município, 
perfazendo um total de 813.703 pessoas. Trata-se de uma metrópole com elevada 
densidade demográfica, 1.899 habitantes por km quadrado e a segunda maior entre as 
metrópoles brasileiras e alto grau de integração entre os municípios que a compõem. 
Esse nível foi captado por indicadores de evolução demográfica, fluxos de 
deslocamentos pendulares, densidade e características ocupacionais.  

 "Como conjunto de ações,30 memórias, representações e narrativas sociais que 
fundem e articulam entre si sobre o pano de fundo de um espaço urbano e de um 
poder social determinado. A reconceptualização da cidade como espaço fragmentado e 
disputado abriu novos campos de análise e fez surgir novos objectos empíricos de 
pesquisa, alinhados que pela atenção conferida aos microrregimes de poder na cidade, 
quer pela influência pós-estruturalista sobre as relações sociais e as identidades 
urbanas. Cultura visual, o consumo e os regimes e representações".(LEFEBVRE; 1991)  

___________________________________________________________ 

17FERREIRA, Marieta de Moraes. A fusão do Rio de janeiro, a ditadura militar e a transição política - 
Capítulo 6. pág. 182,183 - Rio de Janeiro FGV 2006.  

18CpdocJFGVArquivo Emani do Amaral Peixoto EAP 66.07.23 MDB -P.I (apud Ferreira e Grynszpan, 
2000:132).  

19CEPERJ, Fundação- Centro Estadual de Estatísticas Pesquisas e Formação de Servidores Públicos 
do Rio de Janeiro; Ceperj lança novo mapa alterando a Região Metropolitana do Rio de Janeiro 
07/03/2014. 

20FELIPE LUCENA,  História da Construção da Ponte Rio-Niterói; 20/08/2015 
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23ALERJ: http://www.alerj.rj.gov.br/center_arq_aleg_invent_link2.htm.: Inventário Analítico; Departamento 
de Arquivos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. 2015 

24MANZON, Jean. Construção da Ponte Rio-Niterói HD 1969 
https://www.youtube.com/watch?v=lbFwk2T0LG;  

25Secretaria de Desenvolvimento Econômico Energia Indústria e Serviços  » Projetos e Programas - 
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Política de Privacidade. 
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29"O GLOBO". Desfusão da Região Metropolitana do Rio - Rejeitada na câmara federal por 330 votos e 
sendo públicada no dia 30/06/1988. (Fonte: Jornal O GLOBO). 
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3- O CRESCIMENTO URBANO ACELERADO E O AUMENTO DO NÚMERO DE 
FAVELAS NO RIO DE JANEIRO DURANTE OS ANOS 1980: 

 

 Os anos de 1980, considerada á década perdida para o Brasil, o fim do Regime 
Militar (1985) e a transição para a redemocratização política, o Estado do Rio de 
Janeiro passou por forte declínio econômico-social nesse período. O Estado do Rio de 
Janeiro, observa o cenário de pobreza ampliar-se em todas as partes. Oportunidade de 
emprego reduzida para a população; aumento migratório e com isso, as favelas 
desenham impressionante engenharia da necessidade. A numerosa massa 
populacional em busca de sobrevivência social. 31Qual refere-se o papel do Estado, 
que preocupa-se somente com obras de embelezamento urbano das cidades. 
Aplicando somente políticas remediadoras que não resolvem os verdadeiros problemas 
habitacionais (problemas de âmbito mundial). Colocando de lado políticas de inclusão 
social. Durante os anos de 1980, foi introduzida as políticas neoliberais; processo que 
ganhou força, com o estado buscando enxugar as contas para melhor atender a 
população. Ao longo dos anos 1980, as políticas de privatização foram aplicadas. 32A 
forte crise vivida pelo Rio de Janeiro modificou completamente várias paisagens 
naturais do Estado. Áreas de Mata Atlântica, constituíndo também em um grave 
problema ambiental que só se agravou desse período pra cá. Circutâncias que criam 
tragédias ano á ano nos períodos de chuvas, como aconteceu na Cidade do Rio de 

http://diariodorio.com/historia-da-construcao-da-ponte-rio-niteroi/
http://www.alerj.rj.gov.br/center_arq_aleg_invent_link2.htm
https://www.youtube.com/watch?v=lbFwk2T0LG
http://www.eletronuclear.gov.br/Aempresa/CentralNuclear.aspx


Janeiro em 1988. 33Problemas que se sucedem e que governos tem condições 
reduzidas ou nenhuma para conter ou prevenir esse crescimento do tecido urbano no 
estado, distribuindo a população em moradias planejadas. 34Políticas de bem estar 
social chegaram a fazer parte dos programas de governo. Na primeira gestão do 
governador Leonel Brizola entre 1982 á 1986, foi elaborado pelo vice-governador 
35Darcy Ribeiro o desenvolvimento do Centro Integrado de educação Pública, o 
popularmente chamado CIEP ou Brizolão, com as escolas construidas de maneira 
única e conhecida como um dos principais projetos do seu governo. 

  36"O Programa tinha como objetivo implantar uma proposta de educação pública em  tempo 

integral para o ensino fundamental em 500 unidades escolares, que atenderia a um  quinto do 
conjunto de alunos do estado. Esse projeto baseou-se no diagnóstico feito por  Darcy Ribeiro (1986) de 
que a incapacidade brasileira para educar sua população ou  alimentá-la devia-se ao caráter de 
nossa sociedade, enferma de desigualdade e de  descaso por sua população. Com esta 
preocupação, propôs uma escola de horário  integral, como a oferecidanos países desenvolvidos, que 
pudesse evitar que a criança  proveniente de famílias de baixa renda fosse condenada ao abandono 
das ruas ou à falta  de assistência em lares em que são chamadas a assumir funções de adulto para 
que  os  pais possam trabalhar, tendo sua infância suprimida."(VELLOSO. 2004,p.40,41) 

  37Os inumeros problemas do Rio de Janeiro na educação, saúde e habitacional 
devido á grave crise econômica nacional dos anos de 1980. Nos anos 90, com o baixo 
crescimento da economia, problemas, não apenas na qualidade do trabalho, mas 
também na geração de postos de trabalho ficaram visíveis. A taxa de desemprego 
cresceu consideravelmente chegando no início do novo milênio a 12,5%, praticamente 
alcançando a do Brasil Metropolitano.3 Em 2003, o desemprego sofreu grande queda 
em relação a 2001, mas enquanto no Brasil voltou aos níveis de 1992, na RMRJ a taxa 
ainda está mais de um ponto percentual superior ao valor de 1992. Os rendimentos do 
trabalho que apresentaram grande crescimento após o lançamento do Plano Real, 
como ressaltado anteriormente, a partir de 1997 iniciaram uma trajetória de queda que 
perdura até 2003.A indústria aprofundou seu processo de redução dos postos de 
trabalho, enquanto no comércio e, sobretudo, no setor de serviços, foram absorvidos 
um grande contingente de trabalhadores. Em termos de participação, os serviços já 
ocupam 53% dos trabalhadores. Os setores que têm apresentado dinamismo 
recentemente na região como o petróleo e o de telecomunicações não absorvem 
contingentes consideráveis de mão-de-obra, o comércio 20%. A continuidade da queda 
do emprego com carteira de trabalho assinada faz com que esse tipo de inserção já 
represente 40% dos postos de trabalho da Região Metropolitana. Apesar deste tipo de 
inserção nunca ter chegado à totalidade dos trabalhadores, chegou a absorver quase 
60% da força de trabalho nessa região. Enquanto isso, os setores que não são 
privilegiados pela legislação trabalhista – empregados sem carteira de trabalho 
assinada e trabalhadores por conta-própria - continuam absorvendo contingentes 
crescentes de mão-de-obra e já representam mais de 40% dos ocupados. 



 

3-Favela do Morro Dona Marta, bairro de Botafogo (Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro). Foto: 
www.trekearth.com/.../ Brazil/photo, em 02/02/2009. 

 

3.1- O RIO DE JANEIRO E A TRANSFORMAÇÃO ECONÔMICA DOS ANOS DE 
1990: 

 

 O estado fluminense, começa os anos de 1990, defrontando com o aumento dos 
problemas econômicos e sociais. A redemocrátização nacional e a abertura econômica 
internacional e o Plano Real (a nova moeda incorporada em julho de 1994), ajudariam 
a colocar o Rio de janeiro novamente no fluxo econômico internacional e o petróleo 
passou a ser principal produto dessa transformação, e a arrecadação de receita 
elevariam com os investimentos a médio e longo prazo. A participação da economia do 
estado do Rio de Janeiro em 1990 se aproxima a de Minas Gerais, se distanciando em 
relação à São Paulo. 40Os dados de renda per capita são bem ilustrativos para esse 
quadro evolutivo. A renda per capita no início do século XX no Rio era 2,5 vezes a 
média brasileira, atinge seu auge com 2,7 em 1950 e depois sofre queda contínua, 
quando nos anos 60 passa a ser 1,7 e chega nos anos 80 com uma renda per capita 
somente 1,4 vez maior que a média brasileira. A partir de então, a renda per capita do 
Rio relativa à média brasileira permanece praticamente neste nível. Além disso, o Rio 
apresenta um padrão de elevada desigualdade de renda, quase sempre a maior entre 
os estados mais desenvolvidos do Brasil, que se manteve praticamente constante nos 
últimos 30 anos. Esse quadro de diminuição do espaço da economia fluminense no 
cenário nacional com a persistência das desigualdades de renda tem gerado um 
sentimento de que o Rio está ficando para trás, que não consegue melhorar. Isso é 
reforçado pela visibilidade do expressivo processo de favelização da moradia e, 
principalmente, pelo crescimento da violência e da insegurança. 

www.trekearth.com/.../


 No entanto, desde meados dos anos 90, a situação econômica do Rio tem 
demonstrado sinais de recuperação, devido, em grande magnitude, ao crescimento da 
indústria do petróleo. 40O PIB per capita fluminense cresceu nesse período atingindo 
praticamente o de São Paulo em 2000, indicando possibilidades de melhoras no 
quadro socioeconômico. Na década de 90, em todo o Brasil, o acesso à educação 
melhorou, e o Rio de Janeiro não ficou atrás. Antes, não havia escolas suficientes para 
todas as crianças. Hoje, o acesso à educação fundamental é quase universal. Os 
outros níveis também expandiram - a educação pré-escolar, o ensino médio, e o ensino 
superior. Um dos resultados importantes desta melhoria do acesso é que a educação 
média da população vem aumentando, e o número de analfabetos, diminuindo. No 
entanto, este aumento no acesso não se fez acompanhar, como seria desejável, por 
uma melhoria equivalente na qualidade da educação. Muitas crianças e adolescentes 
ainda abandonam a escola, sobretudo a partir dos 14 anos de idade; existe ainda muita 
repetência, e atraso escolar; e muitos continuam freqüentando a escola, mas não 
aprendem o que deveriam. O grande desafio da educação, para os próximos anos, é o 
desafio da qualidade. 

 A situação de saúde da população é um dos fatores mais importantes na análise 
do desenvolvimento de um país, uma região, um estado ou município. É um indicador à 
medida que mostra o sucesso ou fracasso de um estado na promoção das 
necessidades mais básicas da população (alimentação, condições sanitárias, etc.). A 
saúde pode ser vista também como um fator promotor de desenvolvimento de um 
estado já que influencia, por exemplo, a produtividade da oferta de trabalho. 

 É impossível evitar a questão das favelas quando se discute qualquer problema 
social do estado do Rio. Embora seja difícil, em geral, encontrar soluções para a 
pobreza e a exclusão sem enfrentar a questão habitacional, no Estado do Rio de 
Janeiro, esta dificuldade parece ainda maior. 40Neste estado, as péssimas condições 
habitacionais de uma parcela da população são tanto um reflexo como uma das causas 
da pobreza. Talvez, no Rio, existam favelas demais para o grau de pobreza 
apresentado. Em outras palavras, talvez a pobreza vigente no estado ou na região 
metropolitana ou na cidade do Rio não seja capaz de explicar o enorme contingente de 
pessoas que atualmente vive em favelas. Então, onde estaria a explicação? A resposta 
a esta pergunta não será plenamente respondida por este trabalho. Aqui apresento um 
conjunto de evidências, com base nas informações do Atlas de Desenvolvimento 
Humano para o Brasil, que podem sugerir uma possível explicação, mas que 
definitivamente não podem ser tomadas como a causa do problema. Imaginemos um 
estado atrativo em termos de oportunidades, em que algumas áreas não se encontram 
povoadas. Imaginemos também que nestas áreas despovoadas, o direito de 
propriedade esteja mal definido. Por ser atrativa, esta cidade recebe famílias pobres 
que precisam encontrar um local para viver. Sem condições ou com dificuldades de 
comprar um terreno, construir uma casa ou mesmo alugar um imóvel, estas famílias 
têm na invasão uma alternativa. A tabela abaixo elaborada pelo Ministério do Trabalho 
em 1995 com número relacionados a educação e trabalho na Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro. 

                                                                 Tabela 1 



 

3.1-A tabela acima elaborada pelo Minitério do Trabalho, mostra como era o nível educacional do 

trabalhador na Região Metrpolitana do Rio de Janeiro em 1995. 

 Com relação ao Estado do Rio de Janeiro, muitos de seus desafios no 

sistemaeducacional guardam certa similaridade com os de outros estados do Brasil, 

como, por exemplo, a universalização da educação básica, a ampliação de vagas no 

ensino médio, a redução do analfabetismo adulto, a melhoria da qualidade no processo 

ensinoaprendizagem e a remuneração digna aos profissionais da educação. dando 

origem ao atual estado, mantendo a denominação que se perpetua até hoje. Devido a 

esta situação, houve o alinhamento de dois sistemas escolares  da Guanabara e o do 

Estado do Rio de Janeiro, ambos marcados pela força da patronagem e do 

clientelismo, além da descontinuidade administrativa. 

 35“redesenhar, na História da Educação Fluminense, as trajetórias de educadores 

 responsáveis pela formulação e implementação de propostas de renovação pedagógica e de 

 política educacional no Estado do Rio de Janeiro, a partir da fusão dos Estados da 

 Guanabara e do Rio deJaneiro” (Xavier Nacif , 2001 p.127). 

 As políticas educacionais no Estado do Rio de Janeiro nos anos 1990, e com as 

necessárias transformações de trabalho e emprego, torna-se fundamental a 

cooperação entre o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho e Emprego, bem 

como a participação de outros Ministérios que demandam políticas setoriais de 

qualificação profissional, tais como os Ministérios da Saúde, do Turismo, da Cultura, da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Pesca e Aqüicultura entre outros. Estes 

órgãos devem subsidiar os sistemas de ensino na regulação de processos de formação 

e certificação profissional, que possibilitem aos cidadãos o aproveitamento e a 

validação de saberes profissionais adquiridos em experiências de trabalho e de 



estudos formais e não formais e a orientação para a educação ao longo da vida dentro 

de itinerários formativos coerentes com suas respectivas histórias profissionais. Diante 

desses desafios advindos com a necessidade de transformação sócio-econômica no 

Estado a partir da década de 1990.                        

Tabela 2 

 

3.1-Tabela do Ministério do Trabalho 1995, faixa salarial nos municípios da Região Metropolitana do 
Estado do Rio de Janeiro. 

 

3.2- ANOS 2000, PROFUNDAS E MARCANTES TRANFORMAÇÕES DA 
POPULAÇÃO NO  ESTADO  DO RIO DE JANEIRO: NÚMEROS DAS MUDANÇAS. 

  

 "A dinâmica econômica do Estado do Rio de Janeiro foi marcada, por quase 
todo o século passado, por um forte e contínuo processo de perdas de participação 
relativa no produto interno bruto brasileiro. A redução da importância relativa 
fluminense (alusivo ao estado do Rio de Janeiro) foi observada tanto no produto interno 
agrícola, quanto no montante referente à indústria e aos serviços e se explica pela 
conjunção de dois fatores principais, a fragilidade apresentada por algumas atividades 
em território estadual e a natureza do processo de integração do mercado nacional, 
tanto na etapa de “concentração” econômica em São Paulo, quanto durante a 
“desconcentração produtiva”.  Dr. Robson Dias da Silva Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro - Brasil - DESCONCENTRAÇÃO, DESINDUSTRIALIZAÇÃO E 
TRANSFORMAÇÕES PRODUTIVAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE 
JANEIRO NO PÓS 1990. p.1  



. 

3.2.1-Região Metropolitana e seu IDH comparado a de outras regiões do Estado: 

  

 40Em todo o estado a idade média da população aumentou de 2000 a 2010, 
revelando as tendências do envelhecimento populacional. Entretanto, especialmente no 
núcleo da Região Metropolitana essa idade é maior, revelando o avanço deste 
processo na capital do estado. Mas vale notar também que em 2010, a região noroeste 
apresentou uma idade média bem próxima a da capital, tendo um aumento em anos 
bastante considerável no período. Já a menor idade média em 2010 ficou para a 
Região Norte Fluminense. Comparando a estrutura etária do Estado do Rio de Janeiro 
com a do Brasil, podemos notar que este estado apresenta uma composição mais 
envelhecida do que o país em geral. Apesar da redução da fecundidade já bastante 
acentuada em 2000, neste ano a faixa etária mais larga era a de 15 a 19 anos no 
estado, revelando uma estrutura ainda jovem. Na década de 2000, o envelhecimento 
populacional se acentua e a faixa mais larga para homens e mulheres em 2010 passa 
a ser a de 25 a 29 anos, cada vez mais a parte central da pirâmide torna-se expressiva. 
Até 24 anos, o processo é de estreitamento das faixas de idade; embora a faixa de 35 
a 39 anos que tenha apresentado uma redução, no momento é a população em idade 
ativa que ganha maior participação, os idosos também seguem abarcando maior 
parcela populacional. Os dados revelam também que diminui a participação dos 
homens nas regiões individualmente e aumenta a das mulheres, verifica-se, inclusive, 
como a participação destas é maior tanto em 2000 como em 2010, sendo mais elevada 
na região metropolitana. 

 38"Fenômeno do êxodo rural, muito presente na realidade brasileira da década de 70,  trouxe 
uma transformação intensa da conjuntura geográfica dos grandes centros  urbanos da região 
Sudeste. No Rio de Janeiro, por exemplo, houve um acréscimo de 5  milhões de habitantes de 1970 
até 2010, quase uma população de Belo Horizonte  inserida no território da Região Metropolitana 
fluminense. Para o cientista político  Cesar Romero Jacob, autor do Atlas das Condições de Vida na 
Região Metropolitana do  Rio de Janeiro (Editora PUC-Rio, disponível para download gratuito), 
esse fator dificultou o  desenvolvimento da região. Àquela população que nós tínhamos em 1970, 
agregamos 5  milhões. Destes, 2 milhões vêm para a capital e os outros 3 milhões, para a Região 
 Metropolitana. Então essa periferia, que no passado era uma área rural, não tem 
 condições de atender a esse aumento expressivo na população da região. Faltam 
 habitações, saneamento básico, água, escolas,  hospitais, um sistema de segurança  pública 
eficiente, ou seja, todas as condições para uma vida minimamente digna." 

 Tania Rego/Ag. Brasil - Portal PUC Rio. 27/02/2015 

 

3.2.2-Mudanças no Interior: 

  

  Algumas das mudanças populacionais ocorreram no interior. 40Onde 
especialmente a Região das Baixadas Litorâneas aumentou seu percentual de 
participação (de 3,2% para 4,3%), seguida da Região Norte Fluminense (de 4,9% para 



5,4%). Ocorre também uma pequena diminuição na participação tanto do núcleo 
metropolitano como de sua periferia, no entanto, a preponderância da população da 
metrópole ainda é muito grande.A Região das Baixadas Litorâneas apresentou maior 
ritmo de crescimento populacional, bastante elevado em comparação às outras 
regiões, atingindo quase 4% a.a. Em seguida está a Região Norte Fluminense, com 
crescimento populacional de 2,05%, enquanto a Região Sul cresceu 1,30% no período. 
As demais regiões do Estado, inclusive a metropolitana, tanto o núcleo quanto a 
periferia, apresentaram crescimento abaixo de 1% ao ano, apesar da periferia ser 
maior do que o núcleo da metrópole.O estado possui a terceira maior indústria 
pesqueira do país, beneficiado pelo seu extenso litoral. Porém a infraestrutura da 
atividade (portos, terminais de comercialização) é precária e necessita de 
investimentos para sua modernização. 

 

3.2.3-Transformação na econômia: 

 

 Se o Rio de Janeiro ganha, São Paulo perde. 40O estado continua como o 
principal exportador, mas sua participação passou de 36% para 23%. A perda de São 
Paulo é explicada pelos ganhos dos outros quatro estados, em especial o Rio de 
Janeiro, mas também por uma desconcentração da pauta. No ano 2000, os cinco 
estados explicavam 70% das exportações e, 2014, 61%. Não é um ganho elevado, 
mas indica o potencial exportador e de outros estados nas vendas de produtos básicos. 
Essa afirmação decorre do aumento das exportações de básicos nas pautas dos 
estados brasileiros. O dinamismo das exportações do Rio de Janeiro seguido por Minas 
Gerais é expresso nas taxas médias anuais de crescimento das exportações com 
valores de dois dígitos até 2011 (gráfico 2). Entre 2002-2008, o crescimento foi de 31% 
anualmente no Rio de Janeiro e cai para 16,3% entre 2008-2011. O mesmo 
comportamento foi registrado em Minas Gerais. As vendas de minério de ferro e 
petróleo beneficiados com altas dos preços dessas commodities explicam os 
resultados. Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo começam a sentir o efeito da 
desaceleração da demanda mundial e da valorização cambial e crescem a taxas 
anuais de um dígito entre 2008-2011. 



 

.  41Na comparação entre 2000 e 2014, o estado do Rio de Janeiro foi o que 
registrou maior crescimento e passou de 9º para 3º na lista dos maiores exportadores 
por unidades da Federação. A queda no preço do petróleo, que explica cerca de 60% 
das exportações do estado, e mais as turbulências recentes associadas às 
investigações sobre a Petrobras poderão colocar em risco, pelo menos no curto prazo, 
o efeito positivo das exportações sobre a renda do estado. 41São Paulo continua 
liderando as exportações brasileiras e domina as exportações de manufaturas. Logo o 
efeito da desvalorização cambial tenderá a beneficiar mais os estados, que como São 
Paulo, são exportadores de produtos industrializados. Nesse caso, o Rio de Janeiro 
poderá compensar parte de uma possível perda das receitas de petróleo com o 
incremento das vendas de automóveis e produtos siderúrgicos. Ressalta-se, porém, 
que o desempenho das vendas de petróleo continuará a ser o principal fator de 
expansão das exportações do estado. Em 2000, os principais estados exportadores 
eram: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Espírito Santo. O Rio de 
Janeiro era colocado em nono lugar com uma participação de 3,3% no total das 
exportações brasileiras (gráfico 1). A partir desse ano, a participação aumenta, ficando 
em quinto lugar entre 2002 e 2005, sobe outra vez e alcança o terceiro lugar em 2008 
onde permanece, com exceção de 2009. Nenhuma empresa nas últimas décadas teve 
mais importância no estado do que a Petrobrás. Ela passou a ter papel fundamental na 
recontrução econômica do estado. A economia do estado gira em torno da extração do 
petróleo na Bacia de Campos (principal fonte de petróleo do país) e do setor de 
serviços, especialmente o setor de turismo, condições que colocaram o Rio de Janeiro 
a voltar a ter forte destaque nacional. 



 

 41No período recente de 2011-2014, as exportações de manufaturas caem em 
todos os estados e ficam estagnadas no Rio de Janeiro. A maior queda é em São 
Paulo (7,5%) seguido de Minas Gerais (6,2%). Lembra-se que Minas Gerais, além do 
minério de ferro, é um polo exportador de produtos siderúrgicos e automóveis. Assim 
como São Paulo, a crise da Argentina reduziu as vendas do setor automobilístico. 
Chama a atenção o aumento de 13% das exportações de produtos básicos em São 
Paulo. A cesta de commodities do estado é mais diversificada que a de Minas Gerais e 
Rio de Janeiro e foi registrado aumento de itens como carnes e suco de laranja. No 
entanto, o maior peso foi o das exportações de óleo bruto de petróleo no valor de US$ 
1,4 bilhões (5º principal produto exportado em 2014) que não constava entre os 100 
principais produtos de 2011. Observa-se, porém, que as exportações do estado do Rio 
de Janeiro superam por uma margem grande as de São Paulo, cerca de US$ 13 
bilhões em 2014.  

 

3.2.4-Saúde e educação: 

 

 Sem dúvida, esse é um dos temas mais delicados abordados no texto. Os 
problemas relacionados a saúde e educação, foram se agravando no estado ao longo 
das décadas. A incapacidade governamental para os problemas tem sido penoso para 
a população do Estado do Rio de Janeiro. 43"A Constituição da República Federativa do 
Brasil prevê a saúde como bem jurídico e direito social, e, ainda, como direito 



fundamental, outorgando-lhe uma proteção jurídica especial. Para tanto, consagrou as 
ações e os serviços de saúde como de "relevância pública e definiu entre as funções 
institucionais do Ministério Público a de zelar pelo efetivo respeito aos serviços de 
relevância pública e aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas 
necessárias à sua garantia (CF/88, art. 129, II)". Em apoio à atuação das Promotorias 
de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Saúde, o Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro conta com o Centro de Apoio Operacional, órgão que auxilia os 
Promotores de Justiça na fiscalização da implementação e execução de políticas 
públicas voltadas aos usuários do SUS – 52Sistema Único de Saúde, especialmente 
objetivando a prestação de serviços e ações de saúde com a qualidade e agilidade de 
que a sociedade necessita." (Minitério Público do Estado do Rio de Janeiro). Apesar 
das garantias impostas pela Constituição Federal, o quadro de sucateamento da 
saúde, vem se agravando ano á ano. Segundo o governo do estado, últimos oito anos, 
desenvolveram uma série de políticas ousadas, que englobam oferta de serviços e 
benefícios sociais responsáveis pela transformação do Estado do Rio. Com a 
justificativa para avançar e aperfeiçoar esses compromissos que precisa adotar uma 
contenção criativa e inteligente nas finanças públicas. Os investimentos da Segurança 
estão resguardados, assim como os da Saúde e Educação. 

 Dificuldade apresentada também na educação. 43Apesar do constante 
orçamento deficitário, o estado do Rio de Janeiro possui um dos maiores níveis de 
educação no Brasil. Apesar da precariedade, os estudos mostram que a nível nacional, 
escolas públicas fluminenses possuíram bons índices de aproveitamento no último 
censo. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2000 
o Rio de Janeiro era o terceiro estado brasileiro por número de pessoas acima de 
quinze anos alfabetizadas, com apenas 6,6% de sua população nessa faixa etária 
analfabeta. O estado estava atrás apenas do Distrito Federal (5,7%) e do estado de 
Santa Catarina (6,3%). Dados divulgados pelo mesmo instituto em 2008 indicam que o 
Rio é hoje o segundo estado do Brasil por número de pessoas acima de quinze anos 
alfabetizadas, com apenas 4,3% dessa sua população analfabeta, perdendo apenas 
para o Distrito Federal. Entretanto, em relação ao índice de analfabetos funcionais 
(14,4%), o estado perde para o Distrito Federal (10,9%) e para São Paulo (14%), 
ficando na terceira posição na lista. O estado possui um bom número de universidades 
federais do Brasil, sendo elas: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade 
Federal Fluminense, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro. As demais, Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, Universidade Estadual da Zona Oeste, Universidade Estadual do Norte 
Fluminense também possuem grande destaque e são mantidas pelo governo 
fluminense. O governo estadual do Rio apresentou em 2015 a sua previsão de 
orçamento para o ano de 2016; em que apresenta um corte de R$ 2,9 bilhões em 
Educação em relação à estimativa do ano passado. Já na segurança, os gastos 
aumentam R$ 1,4 bi.De acordo com o texto divulgado pela Secretaria de Planejamento, 
a Educação receberá R$ 7,8 bilhões. No ano passado, o governo destinava R$ 10,7 
bilhões para a pasta. Em contrapartida, a Segurança Pública terá R$ 1,4 bilhão a mais, 
com R$ 11,6 bilhões previstos em caixa. 

  



3.2.5-Segurança, informalidade, desigualdades e violência: 

  

 O Rio de Janeiro, enquanto estado brasileiro é o que apresenta as menores 
taxas de desemprego aberto do país. Encontrou no trabalho informal, apossibilidade de 
absorção de parte da mão-de-obra dispensada pelo setor formal da economia, uma vez 
que a oferta do emprego de qualidade mostrouseinsuficiente para absorver a 
população economicamente ativa. 43Articulando, então, o ambiente macroeconômico 
com a questão regional, encontra-se um cenário contraditório no que diz respeito às 
baixas taxas dedesemprego no estado, efeito pouco previsível num cenário de 
reestruturação produtiva e baixo crescimento econômico. Entretanto, é baseado 
nestascontradições que, no primeiro capítulo deste trabalho, remonta-se a evoluçãodo 
emprego formal no Estado do Rio de Janeiro, no decorrer da década de 90, que será 
complementado, no capítulo dois, por um estudo mais detalhadosobre o emprego 
informal no estado. Por fim, o capítulo três aponta para uma análise sobre o setor 
industrial fluminense e uma preocupação acerca dos possíveis efeitos multiplicadores 
potencializados pelos investimentos decididos no fim da década, assim comopelos 
efeitos da guerra fiscal que vem transferindo ao trabalhador o custo da competitividade. 
Sendo assim, esta pesquisa se propõe a observar as mudanças ocorridas no mercado 
de trabalho do Estado do Rio de Janeiro, a partir do ano de 1990, cuja importância 
deriva do fato de ter se observado acentuada queda do emprego formal, principalmente 
industrial, acompanhada pelo aumento das taxas de desemprego e pela informalização 
da mão-de-obra. 

 É grande, no estado, a economia informal, representada pelos vendedores 
ambulantes sem registro legal. O tráfico e consumo de drogas (maconha, cocaína, 
crack, ecstasy, LSD etc.) também movimenta uma expressiva parcela da economia. 
Muitos jovens pobres são inseridos á esse mercado cruel da criminalidade; condições 
que aumenta a escalada da violência, seja pelos próprios usuários ou seja pela polícia 
em suas ações repressoras ao tráfico de drogas. Ocorrem também disputas violentas 
entre os próprios traficantes. Os elevados índices de violência acabam por prejudicar 
os outros setores da economia, como o turismo. A prática do jogo do bicho, tradicional 
loteria popular, que é uma contravenção segundo a legislação brasileira, também é 
usual no estado. Que buscava alguma alternativa para diminuir a criminalidade 
constante na capital e em todo estado. 

 Surgiu no período do governo de Sérgio Cabral o programa de Unidade de 
Polícia Pacificadora para cumprir a missão de diminuição de crimes no Rio de Janeiro. 
O programa teria extensão em áreas críticas, controladas pelo tráfico. A primeira UPP 
ser instalada foi na Favela Santa Marta em 19 de novembro de 2008, o Rio de Janeiro 
já tinha esboços do que viriam a ser as Unidades de Polícia Pacificadora. Uma dessas 
experiências foi o Grupamento de Aplicação Prático Escolar (GAPE), uma proposta no 
Morro da Providência, no Centro do Rio de Janeiro, em que recrutas faziam parte de 
um laboratório de práticas comunitárias de policiamento. Esta experiência seria a 
semente do Grupo de Policiamento em Áreas Especiais (GPAE), que, segundo críticos, 
guarda poucas diferenças com as UPPs. Outra experiência importante foi o Projeto 
Mutirão da Paz, na favela conhecida como Pereirão, em Laranjeiras, em 1999. 



Segundo o site oficial da UPP-RJ, as experiências de Medellín (Colômbia) também 
serviriam de inspiração para o futuro projeto de UPPs. Do GPAE à UPP. A instalação 
do primeiro GPAE aconteceu em 2000, no Pavão-Pavãozinho e, nos anos seguintes, 
receberam unidades os morros: Morro da Babilônia, Chapéu Mangueira, Providência, 
Gardênia Azul e Rio das Pedras, na cidade do Rio de Janeiro; e Morro do Cavalão e 
Morro do Estado, em Niterói. Em decorrência de conflitos violentos, outras GPAE foram 
instaladas no Morro da Chácara do Céu, Morro da Formiga e Morro da Casa Branca, 
todos na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. Para a Vila Cruzeiro, na Penha, também 
Zona Norte do Rio de Janeiro, o GPAE veio após o assassinato do jornalista Tim 
Lopes. 

 O ponto culminante para a crítica às unidades de polícia pacificadora foram as 
manifestações de junho de 2013, quando o caso do desaparecimento do ajudante de 
pedreiro Amarildo na Rocinha se tornou um símbolo da crítica ao programa ou mesmo 
ao reforço militar que as UPPs da Penha e Complexo do Alemão começaram a receber 
em resposta aos ataques a policiais destas unidades. Este reforço provocou 
movimentação de organizações e ambos os complexos de favelas, que emitiram um 
manifesto público sobre a presença militar. Em termos culturais, as favelas passaram 
por uma profunda mudança em seus hábitos. A resolução 13 definiu as Unidades de 
Polícia Pacificadoras como responsáveis pela autorização de eventos dentro das 
favelas. Com isso, ficaram prejudicados os bailes funk, mesmo após a recente 
revogação da resolução. Atualmente, moradores ainda enfrentam dificuldades em 
realizar eventos em suas comunidades. 

 

3.2.5.-Foto: Carlos Magno - Jornal O Extra - O Governador Sérgio Cabral com o comandante e políciais 
da PMERJ na Inauguração da UPP São João, na zona Norte do Rio de Janeiro em 2011. 

 

 Se todos os moradores de favela no Rio de Janeiro formassem uma cidade a 



parte, ela seria a 12ª maior do País em população. 40Com seus 1.393.314 habitantes, 
ficaria entre Belém e Goiânia, segundo dados do Censo 2010 divulgado. De cada 100 
mil pessoas que vivem na capital fluminense, 22.160 estão nas favelas – ou nos 
aglomerados subnormais, que é a terminologia específica utilizada pelo IBGE para 
definir uma série de agrupamentos de habitações precárias. Na definição do IBGE “é 
um conjunto constituído por no mínimo 51 unidades habitacionais (barracos, casas… ), 
ocupando ou tendo ocupado até período recente, terreno de propriedade alheia 
(pública ou particular) dispostas, em geral, de forma desordenada e densa; e carentes, 
em sua maioria de serviços públicos e essenciais”. Com suas 763 favelas, o Rio é a 
cidade com maior número de pessoas morando nos tais aglomerados subnormais em 
todo o Brasil. Em números absolutos não tem para ninguém – é a campeã. 
Proporcionalmente, contudo,  há outras à sua frente. Caso de Marituba, no Pará, onde 
77,2% da população vive em favelas e similares. Entre as 27 capitais, Belém também 
se destaca, com quase metade da população nessa situação (54,48%). O Rio também 
fica atrás de Salvador (33,07%), São Luis (23%) e Recife (22,85%) sob esse ângulo. 
Segundo o censo 2010, na cidade carioca existem 426.965 domicílios em favelas 
(19,89% de todas as residências). 74% dos moradores vivem com até um salário 
mínimo demonstrando o enorme quadro de desigualdae existente no estado do Rio de 
Janeiro. 

 Se hoje é comum se referir ao Rio de Janeiro como uma cidade dividida, essa 
impressão já existia no início do século passado. “Vê-se bem que a principal 
preocupação do atual governador do Rio de Janeiro é dividi-lo em duas cidades: uma 
será européia, a outra, indígena”, escreveu Lima Barreto sobre as reformas do prefeito 
Pereira Passos. Com o passar dos anos e o crescimento da ocupação dos morros, o 
preconceito ajudou a difundir políticas que visavam à extinção das favelas, 
principalmente a partir dos anos 20. “As favelas eram, sim, um problema sanitário, 
como ainda o são as que não têm rede de esgoto e água encanada. Mas não eram um 
problema moral ou criminal até os anos 70”, diz Martins Rodrigues, lembrando que as 
prostitutas, por exemplo, não ficavam nas favelas (mas na zona do Mangue) e que os 
moradores de morro mais próximos do crime eram meros capoeiristas e “malandros”, 
que se envolviam em confusões e contravenções leves na sociedade. 

 Na área da Segurança Pública do Estado, as taxas de homicídios dolosos 
constituem praticamente a única base para se efetuar comparações entre diferentes 
cidades, devido às diferenças, quase sempre irreconciliáveis, nas formas de definição e 
registro dos outros tipos de crimes, quando não à pura e simples inexistência de dados 
sobre eles. 43É com esse parâmetro limitado, portanto, que se avaliará a seguir a 
situação atual e a evolução do problema de segurança no Rio de Janeiro, relativamente 
a algumas outras cidades do Brasil e do mundo. Inicialmente, localizando a cidade no 
seu entorno imediato, a Região Metropolitana, observa-se que o índice de homicídios 
dolosos no Rio de Janeiro (medido pelos registros policiais) não está entre os mais 
altos da área, diferentemente do que ocorre, por exemplo, no Estado de São Paulo, 
onde o município da capital, pelo menos até 1998, figurava entre os mais violentos da 
sua respectiva região metropolitana. Embora decrescentes no final da década, as taxas 
de crimes letais em alguns municípios da Baixada Fluminense mantêm-se em 
patamares elevadíssimos, mais de 80 homicídios por cem mil habitantes em 1999, o 



dobro do índice carioca e próximo daqueles que se verificam em zonas conflagradas da 
Colômbia e da África do Sul. O Rio também apresenta uma situação favorável em 
comparação a outras duas capitais da Região Sudeste – São Paulo e Belo Horizonte –, 
cujos índices de homicídio crescem, ao invés de decrescer, no final da década de 90. A 
evolução das taxas de furto e roubo de veículos no Rio e em São Paulo aponta 
igualmente para um crescimento mais acelerado.                                                        

                                                               Gráfico 3 

 

3.2.5-Gráfico 3- S.O.S. Bombeiros/ Levantamento elaborado pelo COBERJ ao registro de homicídios no 
Estado. 

 A política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro de proximidade 
"Menina dos olhos" da política de proximidade, a ronda a pé pela comunidade vem 
sendo trocada pelo Grupamento Tático de Política de Proximidade. 43Para as 
especialistas, o grupamento conhecido pela sigla GTPP ou pelo apelido "bonde" (nas 
favelas), acaba atuando como um "miniBope" (Batalhão de Operações Especiais). 
Abordagens e confrontos dentro da comunidade acabam sendo mais comuns, tornando 
o grupamento o maior alvo de desaprovação. A "lógica do batalhão comum", que 
preocupa as especialistas, parece chegar às comunidades. Um dos poucos números 
que aumenta na pesquisa é o de policiais que se dizem "encaixados" no perfil das 
UPPs. As pesquisadoras Silvia, Leonarda e Barbara, coordenadoras de uma pesquisa 
sobre as UPPs, se perguntam: será que eles se sentem familiarizados lá por que a 
UPP mudou e ficou mais parecida com os batalhões comuns? 
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4- DEMOGRÁFIA E A NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS PARA MOBILIDADE 

URBANA: 

 

 A Região Metropolitana do Rio tem 12,2 milhões de habitantes, segundo os 

dados. 46Os moradores da Região Metropolitana do Rio já somam 12,2 milhões de 

habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que 

divulgou em julho/2015 as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios 

brasileiros com data de referência em 1º de julho de 2015. É a segunda mais populosa 

Região Metropolitana do país, ficando atrás da de São Paulo, com 21 milhões. Do total 

da população do país, 45,6% vivem em regiões metropolitanas; desse percentual 6% 

está no Rio. O município do Rio de Janeiro tem 6,5 milhões de moradores, um 

crescimento de 0,3% em 12 meses. Segundo o IBGE, quando se excluem as capitais, 
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entre os dez municípios mais populosos do país, três são do Estado do Rio: São 

Gonçalo, na Região Metropolitana, com 1,03 milhão de habitantes; e Duque de Caxias, 

com 882 mil, e Nova Iguaçu, com 807 mil, na Baixada Fluminense. No estado, de julho 

de 2014 para julho de 2015, o número de moradores aumentou em 78 cidades. Em 

outras 14, a população diminuiu. A redução foi maior em Porciúncula (-1,3%), no 

Noroeste do Estado do Rio. E o município com maior crescimento da população é da 

mesma região: Varre-Sai (4,4%). O IBGE estima  que o Brasil tenha 204,5 milhões de 

habitantes e uma taxa de crescimento de 0,83% de 2014 para 2015. 

 46A qualidade de vida da população da população fluminense, é históricamente 

desigual, apesar da força econômica em que o estado representa, mesmo em períodos 

que o Rio de Janeiro recebeu forte investimentos do Governo Federal durante o Estado 

Novo (Era Vargas). processo de intervenção federal no estado do Rio de Janeiro em 

1937, na administração do interventor federal Ernani do Amaral Peixoto, mas que após 

esse tempo, o estado sofreu estagnação e muitos problemas econômicos.42 Hoje, o 

estado tem uma população estimada em 16.550.024 habitantes (IBGE/2014), sendo 

11.812.482 habitantes (IBGE/2008), é a segunda maior área metropolitana do Brasil, 

terceira da América do Sul e 20ª maior do mundo (Censo 2010). 48Devido o grande 

crescimento migratório a conclusão da ponte Rio-Niterói, cidade que sempre ficou a 

sombra de Niterói, ex-capital do estado, que sempre contou com forte poder econômico 

e político na região, que apesar de tudo, viu parte do seu prestígio diminuir como a 

perda da capital do estado, mas que soube tirar proveito da integração, conseguindo 

recuperar-se econômicamente com o mercado imobiliário e a indústria naval, chegando 

a ter nos dias de hoje um dos melhores índices de Desenvolvimento Humano do país, 

com uma população estimada de 494.200 habitantes dados do censo IBGE/2013. 

 45A cidade de Itaboraí, conhecida pelo setor agrícola, entre a década de 20 até 

meados dos anos 80 com a alcunha de "terra da laranja" chegando a ser o segundo 

maior produtor nacional, nos últimos 20 anos, vem se modificando, mas que ainda 

possui uma economia apenas rural, mas com a chegada de investimentos nos últimos 

tempos, tem se direcionado a especulação imobiliária, surgido loteamentos das áreas 

que eram de produção agrícola para moradia da demanda de empregos, sendo mais 

um desafio de planejamento urbano para esta cidade. 46Este município tem visto sua 

população crescer, segundo senso a estimativa já é 218.090 habitantes, censo 

IBGE/2010 que nos últimos anos, passou a desfrutar dos benefícios, mas também com 

problemas ambientais na região. 49Com a chegada do complexo petroquímico 

(COMPERJ), que vem com a promessa de emprego para os municípios de Itaboraí e 

São Gonçalo, mas que vem esbarrando em muitas questões ambientais. 

  

4.1- A EMPRESAS NO ESTADO E O CICLO DO PETRÓLEO NO RIO DE JANEIRO. 



  

 A diversificação da econômia do Estado do Rio de Janeiro está ditribuida com 

62,1% em representação do seu produto interno bruto. 55Referem à prestação de 

serviços em áreas como telecomunicações, audiovisual, tecnologia da informação - TI, 

turismo, turismo de negócios, ecoturismo, seguros e comércio. A cidade do Rio de 

Janeiro é sede da maior parte das operadoras de telefonia do país, como TIM, Oi, 

Telemar (Oi e Telemar são do mesmo grupo), Embratel, Vésper (a Embratel e Vésper 

também são do mesmo grupo) e Intelig (recentemente adquirida pelo grupo TIM). O 

estado também ocupa posição de destaque no setor de vendas a varejo, sendo sede 

de grandes cadeias de lojas, como Lojas Americanas, Ponto Frio e Casa & Vídeo. Em 

seguida, com 37,5% do produto interno bruto vem a 50indústria - metalúrgica, 

siderúrgica, gás-química, petroquímica, naval, automobilística, audiovisual, cimenteira, 

salineira, alimentícia, mecânica, editorial, têxtil, gráfica, de papel e celulose, de 

extração mineral, extração e refino de petróleo. A indústria química e farmacêutica 

também ocupa papel de destaque na economia fluminense. 48Segundo dados da 

Associação Comercial do Rio de Janeiro, dos 250 laboratórios existentes no país, 80 

operam no estado, com destaque para Merck, Glaxo, Roche, Arrow, Barrenne, Casa 

Granado, Darrow Laboratórios, Gross, Baxter, Schering-Plough, Musa, Daudt, 

Lundbeck, Mayne e Mappel. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no bairro de 

Manguinhos, é o maior laboratório público da América Latina e um dos maiores do 

mundo e ocupa posição de destaque na pesquisa de remédios para diversas moléstias. 

A Ceras Johnson, fabricante de vários produtos de limpeza e desinfetantes, também 

tem sede no Rio de Janeiro. 49No sul do estado também se localiza um importante 

parque industrial, com destaque para a Companhia Siderúrgica Nacional instalada em 

Volta Redonda, PSA Peugeot Citroën, Volkswagen Caminhões e Ônibus (MAN), 

Coca-Cola (Companhia Fluminense de Refrigerantes), a fabricante de vidros Guardian 

do Brasil, Galvasud, Indústrias Nucleares do Brasil, Michelin, White Martins, a Indústria 

Nacional de Aços Laminados, Companhia Estanífera Brasileira, Usinas Nucleares 

Angra 1, 2 e 3, entre outras. A Nissan também irá construir uma nova fábrica no 

município de Resende no sul do estado. 

 Na Região dos Lagos, é a segunda maior região produtora de sal do Brasil, 

perdendo apenas para a região do Polo Costa Branca, localizado no Estado do Rio 

Grande do Norte. No município de Cabo Frio está sediada a Refinaria Nacional de Sal, 

que é uma das principais indústrias salineiras do país. 54No setor de petróleo, estão 

sediadas no Rio de Janeiro as maiores empresas do país, incluindo a maior companhia 

brasileira, a Petrobras. Além dela, Shell, Esso, Petróleo Ipiranga e El Paso Corporation 

mantêm suas sedes e centros de pesquisa no estado. Juntas, todas estas empresas 

produzem mais de quatro quintos dos combustíveis distribuídos nos postos de serviço 

do país. O governo do estado monitora a produção de petróleo e gás através do Centro 



de Informações sobre o Petróleo e Gás Natural do Estado do Rio de Janeiro. Fábrica 

da Brasil Kirin em Cachoeiras de Macacu. Finalmente, respondendo por apenas 0,4% 

do produto interno bruto fluminense, a agropecuária é apoiada quase integralmente na 

produção de hortaliças da Região Serrana e do Norte Fluminense. No passado, 

cana-de-açúcar e depois, o café, já tiveram considerável impacto na economia 

fluminense. O estado do Rio de Janeiro é a segunda maior economia do Brasil, 

perdendo apenas para São Paulo, e a quarta da América do Sul, tendo um Produto 

Interno Bruto superior ao do Chile, com uma participação no produto interno bruto 

nacional de 15,8% (2005 – Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de 

Janeiro e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Sua capital é frequentemente 

associada à produção audiovisual. Segundo dados do Ministério da Cultura, cerca de 

oitenta por cento das produtoras cinematográficas do país têm sede no Rio de Janeiro 

e é da mesma proporção a produção de filmes do estado em relação ao total nacional. 

O Rio é sede da Herbert Richers, maior empresa de tradução e dublagem do Brasil e 

berço e também quartel-general das Organizações Globo, maior conglomerado de 

empresas de comunicações e produção cultural da América Latina. 47Nominalmente, 

estão na cidade as sedes da Rede Globo de Televisão, da Globosat, maior empresa de 

televisão geradora de conteúdo por assinatura do país, da Rádio Globo e do jornal O 

Globo, primeira empresa da holding. Além da sede das organizações Globo, no estado 

está presente o RecNov, complexo de estúdios e dramaturgia da Rede Record. 

Também se sediou no Rio de Janeiro a Rede Manchete, fundada em 1983 e extinta em 

1999. O estado (e especificamente a cidade do Rio de Janeiro),ultimamente tem se 

destacado como cenário para filmes estrangeiros, principalmente norte-americanos. 

Recentemente, por determinação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a cidade 

do Rio foi escolhida como cabeça de rede da TV Brasil, emissora estatal resultante da 

fusão da Radiobrás, de Brasília, com a Rede Brasil (TVE Brasil), já sediada na capital 

fluminense. 

 Quanto as suas exportações, no ano de 2012, o Rio de Janeiro foi o segundo 

estado que mais exportou no país, como a participação de 12,88%, com destaque para 

os produtos Petróleo Cru (64,21%), Petróleo Refinado (6,07%), Produtos 

Semimanufaturados de Ferro (4,79%), Plataformas de Perfuração (2,33%) e Outras 

Ligas de Aço, em Lingotes ou Outras Formas Primárias (2,09%). Nos últimos anos o 

estado tem grande destaque no setor comercial. O estado do Rio de Janeiro concentra 

volume recorde de investimentos anunciados para o período de 2012 a 2014: R$ 211,5 

bilhões. É o que revela o estudo Decisão Rio, que o Sistema FIRJAN divulgou, em 

coletiva de imprensa. O valor é 67,5% maior do que o previsto para o triênio de 2010 a 

2012, quando foram anunciados R$ 126,3 bilhões em investimentos. O estudo reúne 

234 empreendimentos previstos para o período de 2012 a 2014, sendo 61,5% deles já 

em andamento, ou seja, com obras iniciadas e licenças ambientais adquiridas. “O Rio 

de Janeiro continua recebendo investimentos em série, que estão se espalhando pelos 



diversos setores e regiões e transformando a economia e a realidade do estado”, 

afirma o presidente da FIRJAN, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira. Os setores que 

revelaram maior crescimento foram Infraestrutura, responsável por R$ 51 bilhões 

(24,1%) dos investimentos anunciados, e Indústria de Transformação, que concentra 

R$ 40,5 bilhões (19,2%) em empreendimentos. A Petrobras continua respondendo pela 

maior parte dos investimentos, R$ 107,7 bilhões (50,9%), enquanto Turismo soma R$ 

1,8 bilhão (0,8%). Os investimentos diretos em instalações Olímpicas somam R$ 8,6 

bilhões (4,1%), mas o valor chega a R$ 17,9 bilhões ao considerar empreendimentos 

indiretos relacionados a Copa e Olimpíadas, como investimentos em transporte e rede 

hoteleira. 

 Dos R$ 40,5 bilhões em investimentos industriais entre 2012 e 2014, R$ 15,4 

bilhões (38%) são em Construção Naval, seguido pelos setores de Siderurgia (R$ 10,1 

bilhões, 24,8%); Petroquímico (R$ 6,1 bilhões, 15,1%) e Automotivo (R$ 6,1 bilhões, 

15,1%). Do total dos investimentos na Indústria de transformação, os empreendimentos 

estrangeiros mais do que triplicaram, totalizando R$ 17,8 bilhões para o triênio de 2012 

a 2014, sendo R$ 14,1 bilhões de origem europeia. No período de 2011 a 2013, os 

investimentos estrangeiros somavam R$ 5,8 bilhões. Destaque também para o volume 

de investimentos em Transporte e Logística: R$ 21,3 bilhões, o que representa um 

aumento de 80,3% em relação ao triênio anterior (2011-2013). Foram anunciados R$ 

8,8 bilhões em empreendimentos para desenvolvimento dos portos, R$ 5,4 bilhões 

para rodovias e R$ 5,1 bilhões para ferrovias e metrô. Interiorização do crescimento O 

documento aponta também uma interiorização do crescimento. Embora a capital 

continue sendo responsável por atrair o maior volume de empreendimentos, R$ 34,4 

bilhões, outras regiões do estado também se destacam. É o caso do Norte Fluminense, 

que soma R$ 26 bilhões em previsão de investimentos, seguido pelo Sul Fluminense 

(R$ 14,1 bilhões), Baixada Fluminense (R$ 13,5 bilhões) e Leste Fluminense (R$ 10 

bilhões). Elaborado desde 1995, o estudo Decisão Rio tem como principal objetivo 

mostrar as tendências de investimentos. Apresentar oportunidades de negócios aos 

tomadores de decisão do setor público e da iniciativa privada, além de divulgar 

nacionalmente e internacionalmente as oportunidades existentes no Rio de Janeiro, 

atuando como instrumento de atração de novos investidores ao estado. 

 Dentre os inumeros investimentos na área petrolífera, o de maior envergadura 

na área é a construção do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro. 

Empreendimento importatissímo para o desenvolvimento sócioeconômico do Estado do 

Rio e do Brasil. 55O COMPERJ está localizado no município de Itaboraí, no Leste 

Fluminense, ocupando uma área de 45 km², e terá como objetivo estratégico expandir 

a capacidade de refino da Petrobras para atender ao crescimento da demanda de 

derivados no Brasil, como óleo diesel, nafta petroquímica, querosene de aviação, 

coque e GLP (gás de cozinha). A previsão de entrada em operação da primeira 



refinaria é agosto de 2016, com capacidade para refino de 165 mil barris de petróleo 

por dia. 

 44"O desenvolvimento do município de Itaboraí sempre se firmou devido a sua localização 
 estratégica, e alguns de seus problemas também, com seu território expandido ao longo  de 
onde estavam localizadas as atividades econômicas, lindeiras às passagens de fluxos de 
 transportes, pessoas e mercadorias. Sem ordenação específica, o provimento de serviços 
 não acompanhou proporcionalmente o processo de urbanização/ocupação das áreas, sendo 
 precária a situação dos distritos mais  afastados da rodovia, sem infra-estrutura suficiente, 
 localizados nos limites do município com Maricá e São Gonçalo. Manilha é alocalidade que 
 concentra a maior população, o maior número de pobres e menos serviços públicos."  (Maria 
Lourdes, p.9) 

Área de atuação do COMPERJ: 

Cidades na cor amarela (área de infuência direta) Cidades na cor azul (área de influência indireta) 

 

4.1-Figura 1. Localização da área de estudo no contexto do Estado do Rio de Janeiro. 

Fonte: FIRJAN, 2008 – Elaboração FGV  

Localização do complexo e municípios da área de influência direta e estendida. 

A Região de Influência Direta congrega 7 municípios (Cachoeiras de Macacu, 

Guapimirim,Itaboraí, Magé, Rio Bonito, São Gonçalo e Tanguá) e a Região de 

Influência Ampliada é formada pelos sete municípios da Região de Influência Direta 

mais os municípios de Casimiro de Abreu, Duque de Caxias, Maricá, Niterói, Nova 

Friburgo, Petrópolis, Rio de Janeiro, Saquarema, Silva Jardim, Teresópolis, Belford 

Roxo, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti. 

____________________________________________________________ 
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5 - A IMPORTÂNCIA E CAMINHOS PARA DEFINIR O FUTURO DA REGIÃO. 

  

 O crescimento populacional em muitos municípios do Estado Fluminense nos 

últimos 20 anos, passou a ser um desafio a gestão pública do estado. Qual caminhos a 

seguir e como direcionar os rumos políticos para atender a demanda populacional? 56O 

COMPERJ visa modificar o quadro negativo de desenvolvimento econômico? O 

petróleo como principal produto de receita para o Rio de Janeiro? Muitas perguntas e 

um enorme desafio para o futuro. Na maioria das cidades do estado, existe a 

necessidade de pesados investimentos públicos e privados. O desafio de transformar a 

realidade da população fluminense; poderá reveter muito a permanente situação 

negativa das classes menos favorecidas da sociedade no estado. A busca de uma 
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transformação e como utilizar os recursos do petróleo para desencadear alguns desses 

recursos no desenvolvimento humano e melhorar a estrutura do estado, para melhor 

atender o cidadão fluminense. Talvez a gestão pública saiba ou não utilizar desse novo 

quadro, que beneficiaria todo estado do Rio, prometendo criar milhares de empregos 

diretos e indiretos em todo Rio de Janeiro. O desafio passa por planejamentos de 

qualificar e preparar os  profissionais residentes das cidades próximas ao COMPERJ, 

de forma planejada, visto a importância do empreendimento grandioso que empregará 

milhares de trabalhadores. E de que forma o estado e os municípios vão atuar com a 

iniciativa privada na preparação e organização na mão de obra para o futuro do 

Complexo Petroquímico. Como o capital mobilizará Itaboraí e as cidades vizinhas. A 

necessidade de investimentos públicos em vários setores como: estradas, portos e 

ferrovias; para atender o transporte da produção, dando suporte á mobilidade do 

capital. Ajudando no desenvolvimento humano através do empreendimento importante 

para região. Já o capital privado busca o suporte na área de comércio e serviços, 

dinamizando a economia dos munícipios envolvidos. Mas de que forma o governo 

direcionará os rumos dos investimentos futuros em vários seguimentos? As bases de 

suporte para o COMPERJ, o Rio de Janeiro e Niterói, vêem a necessidade de um 

complexo eixo rodoviário, hidroviário e ferroviário para o fluxo de capital; colocando 

desafios á gestão pública dos governantes. Além do investimento na estrutura dos 

empreendimentos do COMPERJ entre outros presente e futuros, como o Estado do Rio 

irá investir e buscar o apoio necessário para atender a demanda no transporte em 

massa para o deslocamento dos trabalhadores? A qualidade e a busca de oferecer, 

melhores opções para os cidadãos e trabalhadores deslocarem-se de suas casas para 

os grandes centros urbanos e trazer os investimentos e empresas para regiões 

geográficas estratégicas, para dinamizar o capital circulante no estado. Para diminuir 

de forma seletiva a discrepância social históricamente  marcante no Estado é muito 

importante execução histórica desses projetos e investimentos na Região Metropolitana 

e cidades envolvidas.  

 Os grandes acontecimentos econômicos impactantes nessa região, sempre teve 

forte dependência do investimento do Governo Federal e também do capital privado. 

Como a descoberta do pré-sal que imediatamente aqueceu a industria naval de Niterói 

e outros municípios, trazem também os grandes eventos internacionais, além do 

ivestimento na mobilidade com a promessa das obras na linha 3 do metrô. Obra 

valiosíssima para população metropolitana. Muitas questões estão em pauta: para 

maior integração social e econômica, fica a pergunta quando serão concluídas algumas 

dessas importantes obras de mobilidade urbana? E como a sociedade irá usufruir dos 

benefícios. 

 

5.1-A TRANSFORMAÇÃO E COMPLEXIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 



 O  estado do Rio de Janeiro tem passado nos últimos anos, por muitas 

transformações e desafios sociais, a dinâmica da economia globalizada, trouxe uma 

flexibilização espacial das cidades, as fluxos migratórios compatibiliza com as 

demandas finaceiras. Com isso, projetos governamentais de estruturação e 

infraestruturas da Região Metropolitana e também do interior do estado. 57A 

organização será fundamental para disseminar a economia fluminense, as obras do 

Arco Metropolitano, com ituito de distribuição do fluxo automotivos, terá um forte 

impacto estratégico. Uma das importantes funções do Arco, será de evitar a entrada 

desnecessária de veículos que estejam somente de passagem pela cidade do Rio de 

Janeiro diminuindo assim os engarrafamentos na Ponte Rio-Niterói e Via Dutra. 

Entretanto, o projeto tem sofrido atrasos por questões ambientais, além do custo da 

obra já ter dobrado desde 2007, devendo ficar acima de R$ 1 bilhão. 

 Outro fator importante com o pensamento integrado com as regiões é 

estratégico, é de fornecer acesso expresso ao porto de Itaguaí e também ao polo 

petroquímico (COMPERJ) afim de desenvolver municípios, que hoje são inespressivos 

economicamente. 

 

5.1-Mapa: www.xaviermoveis.com.br - Mapa ilustrado do futuro Arco Metropolitano; trecho De Caxias até 

Itaguaí em conclusão final e trecho de Magé já existênte. 

 

  Arco Metropolitano do Rio de Janeiro segue o mesmo percurso formado pelas 

rodovias BR-493 e parte da BR-116 . Liga as cidades de Itaboraí, Guapimirim, Magé, 

Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Japeri, Seropédica e Itaguaí. Após diversos atrasos e 6 

anos de obras, os 71 km entre Itaguaí e a BR-040 foram inaugurados em 01 de julho 

de 2014 (duplicação feita pelo Governo Estadual do Rio).[3] O trecho entre a BR-040 

(Washington Luís) e a BR-116 em Magé já era duplicado desde 1980. As obras de 

responsabilidade do Governo Federal (duplicação da BR 493/Sub trecho 

www.xaviermoveis.com.br


Magé-Manilha) foram iniciadas somente em agosto de 2014, com previsão de término 

para julho de 2017. No momento, esta obra de duplicação encontra-se praticamente 

abandonada pelo Governo Federal.  

 

5.2-PLANEJAMENTOS PARA O ESTADO: QUE MEDIDAS E CAMINHOS OS 

GOVERNOS  PLANEJAM PARA O FUTURO. 

 

 Com todas as transformações capitais oriundas do capital do petróleo e dos 

investimentos de várias ordens no Estado do Rio. Como as cidades de escassos 

recursos e na rota de um novo capital circulante, serão preparadas para receber essas 

transformações nos próximos anos? Governos municípais presente e futuros de que 

forma planejarão. A organização e os dilemas permanentes como: problemas de 

segurança pública, habitação, transporte, trabalho e qualificação educacional e 

profissional da população. De que forma estão planejando o futuro? Onde deverão 

investir a curto prazo? Como o progresso mudará na vida da população? O progresso 

traz benefícios e obrigações do estado; junto aparecem muitos problemas sociais muito 

abordado no texto, já que históricamente que temos a segunda maior cidade e o 

terceiro estado em população no Brasil. Números suficientes para que haja políticas 

sérias e comprometidas, embora o histórico não seja positivo na nossa política. Os 

governos municípais terão forte depedência do Estado e da União. Diante desses 

desafios, haverá muito trabalho para os administradores públicos e pesquisadores para 

buscar técnicamente soluções e políticas consistentes de desenvolvimento, 

sustentabilidade e responsabilidade, já que a imprevisibilidade da economia global, 

coloca as esferas governamentais a responsábilidades dos recursos públicos. Durante 

muitos anos o Rio de Janeiro não recebia um intenso número de investimentos. E ao 

longo de muitos anos, os problemas sociais foram se acumulando; mas como amenizar 

os inumeras injustiças sociais e incerir camadas pobres da população no mercado de 

trabalho; com nível educacional e técnico.  

 Com certeza o poder público não atenderá a toda demanda, mas tem a 

obrigação de diminuir essas injustiças para caminhar para o desenvolvimento digno e 

mais humano no Estado do Rio, embora não seja um problema somente do Rio de 

Janeiro, mais de de todo país. Entre outras coisas, deve-se mencionar a revolução que 

tecnológias trouxeram, ajudando a dinamizar a integração de governos, empresas e 

população civil nas conexões sociais, ferramentas necessárias para inclusão e busca 

de uma sociedade mais digna e responsável na busca por cidadania e inclusão social e 

de forma o Estado e sociedade civil saberá utilizar os recursos para o bem comum do 

desenvolvimento do estado fluminense. 



 A técnologia tem preocupado autoridades na mobilização de populações em 

protestos e reividicação de direitos básicos. Circustâncias que preocupa muitos 

governos e o Rio, histórico palco de manifestações, não fugiu a essa regra em 2013. A 

tecnologia auxíliou na organização de protestos não só no Rio como em muitos lugares 

no mundo. Acontecimentos auxiliado co a expansão de equipamentos técnológicos e 

redes sociais. Fornecendo aos cidadãos acessíbilidade e informações que possibilitam 

a inclusão e participação popular em protestos, diluindo informações, referêntes a 

muitos fatos, passando á direcionar o cidadão ao olhar mais crítico e indignado com 

relação aos políticos corruptos ou dinheiro público mal utilizado. 58Hoje, constantes 

informações, até as classes menos favorecidas, formalizando um pensamento de 

cobrança do cidadãos de seus direitos básicos. A importância das informações passa 

ter carater participativo das ações populares na política em geral, conscientizado-se no 

valor social e dos direitos básicos; a cobrança de uma vida mais digna e dos direitos da 

população, reflete na carência e na necessidade de uma política mais séria e 

comprometida com a participação popular (CASTELLS; 2013), lembrando o exemplo 

dos protestos de junho de 2013, acontecidos em todo país, cobrando dos 

administradores, mais responsabilidade e respeito com os cidadãos de um modo geral.  

 A política atual do Rio de Janeiro, terão enormes desafios nos caminho e 

direcionamento. que serão decisivos na vida da sociedade metropolitana do estado, 

depois das obras relacionadas aos eventos internacionais e os legados do petróleo 

será marcante para o Rio de Janeiro no século XXI. Colocando a estagnada Região 

Metropolitana ao dinamismo e com um novo formato estratégico nacional. 

Principalmente, que reserva o futuro para a população do Rio. Exceto o Município de 

Niterói e a Capital Rio de Janeiro, todos os outros municípios, sofrem com as 

necessidades básicas, deixando bem claro que até então, não há uma política 

preventiva de transformação sócio-econômica, portanto não havendo um planejamento 

para as demandas sociais; o progresso não será amplo retrito a minorias. Os 

problemas socias já acumulados, serão catastróficos, colocando em cheque, a já 

contestadas administrações públicas do Rio de Janeiro. Já que históricamente as 

políticas públicas vem conflitando com os interesse das classes mais pobres; maior 

parte da sociedade fluminense. 

 

5.3-OS INVESTIMENTOS: 

 

 A economia globalizada, obriga e coloca as cidades a ter a necessidade de 

expansão para rota ou inclusão econômica e social. O Rio de Janeiro juntamente com 

São Paulo representam as Megalópoles Brasileiras, inseridas as rotas internacionais. 



Essa condição que coloca o Estado do Rio de Janeiro, mesmo com suas dificuldades 

sociais a vários processos de transformações.  A mudança para integração econômica 

mundial. O desenvolvimento de muitas regiões no estado, necessita de uma política 

mais ampla e sólida em muitos municípios do estado. Que convive com o descaso das 

autoridades públicas a muitas décadas. Nos dias de hoje, após a fusão da Guanabara 

com o Estado do Rio, aconteceu processos migratórios e de esvaziamento econômico 

entre uma cidade e outra. A nova configuração política demorou a ter efeitos positivo 

ao longo de 40 anos. Simbólicamente, a obra da ponte Rio-Niterói, marcou o elo físico 

mais importante de mobilidade urbana na fusão e integração do Estado do Rio de 

Janeiro, mas que ao longo dos anos, com a explosão demográfica ocorrida em todo 

estado nos últimos quarenta anos. Demonstra claramente que a atuação dos governos 

não atenderam todas as demandas necessárias de obras e infraestrutura além da 

manutenção e desenvolvimentos de projetos públicos básicos como: saneamento, 

saúde, educação, segurança pública, ofertas de emprego com políticas para atrair 

empresas e capital privado e investimentos na área mobilidade urbana a atender 

intenso fluxo e a demanada populacional. Já que as vias públicas no dias de hoje, já 

não atende com eficiência a população e a logística econômica no estado. E o suporte  

de serviços essenciais aos cidadãos fluminenses 

 A seriedade e ética política, são ferramentas da econômia globalizada, não 

havendo espaço ao improviso e muito menos governos protecionista, já que essa 

política é oposta ao livre comércio, onde as barreiras governamentais ao comércio e 

circulação de capitais são mantidas a um mínimo. Nos últimos anos, tornou-se alinhado 

com anti-globalização. O termo é usado principalmente no contexto da economia, onde 

o protecionismo refere-se a políticas ou doutrinas que protegem as empresas e os 

trabalhadores dentro de um país, restringindo ou regulando o comércio com nações 

estrangeiras. provisórias sem qualquer compromisso com o futuro social e do 

desenvolvimento do Estado do Rio. O Brasil é um país ilhado comercialmente. No que 

se refere à troca de bens e serviços com outras nações. Apesar disso! O país vive 

praticamente isolado do restante do mundo. Com uma economia baseada no 

protecionismo da indústria local e em uma série de barreiras comerciais, a produção 

brasileira perde competitividade e o consumidor local paga muito caro por produtos 

estrangeiros. Atualmente, o Brasil é o país que menos depende do comércio exterior 

para a geração de riquezas e o que mais cria barreiras comerciais em todo o mundo. 

Com isso o Rio de Janeiro paga essa conta com demais estados Unidades da 

Federação. O Brasil no comércio exterior e seu isolamento é uma tentativa de atrair 

grandes empresas para o território nacional e proteger os produtos locais e o emprego 

dos brasileiros. Por outro lado, o protecionismo torna alguns negócios inviáveis no 

Brasil e pouco competitivos fora dele. Considerando a corrente de comércio em relação 

do PIB – índice que mede o peso do comércio exterior na geração de riquezas do país 

–, o Brasil é o país que menos depende das trocas com o mercado externo. Segundo 



dados do Banco Mundial, o comércio exterior brasileiro representou 21,9% do PIB. 

Oomo consequência disso; não só o Rio de Janeiro, como outros estados, poderiam 

está em condições econômicas mais prevíligiadas, como consequência o Rio estaria 

em um patamar diferênciado e sua população poderia estar usufruir de condições bem 

melhores que as atuais. As divisões e interesses políticos, são outros fatores que 

prejudicam o desenvolvimento mais sólido do estado. Em muitos casos, como 

prefeituras e até mesmo no governo estadual, a falta de comprometimento e políticas 

elaboradas para atender de forma explicíta as elites. Sem qualquer comprometimento 

social, foi prejudicando o Rio ao longo de sua história. Mesmo com todos desafios 

futuros, desde a unificação política, social e econômica; seria inevitável;  já que desde 

a unificação do estado, jamais tinha vivido desde o surgimento da República, condições 

de desenvolvimento fávoravel para o futuro do Estado do Rio. Mas com anos de 

descaso; muitos problemas se acumularam; e portanto um desafio quase impossível de 

pelo menos amenizar muito do caos social; permanentemente presente no Rio, mas 

também em todo Brasil. Hoje a responsabilidade das cidades é importante; nas 

políticas de organização e integração com a sociedade fluminense. As Prefeituras e 

seus administradores, como oferecer políticas de bem estar a suas populações para 

um futuro mais digno, em busca de diminuir á crescente violência? Que aliada a falta 

de emprego e renda junto a pouco investimento em educação; produz em muitas 

cidades, extrema pobreza (Condição existente em todo país). Como se organizará as 

esferas políticas, e como o Rio de Janeiro, estará preparado para desenvolver e 

preparar as novas gerações no estado, para tentar diminuir quadros negativos 

permanentes no Estado desde a instauração repúblicana no Brasil. 

 

5.4- DESAFIOS E CONQUISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, APESAR DAS 
CONSTANTES PROBLEMAS FINACEIROS. 

 

 Desde a fusão dos Estado do Rio de Janeiro e Guanabara, o estado não tinha 

vivenciado um quadro tão favorável quanto o da última década. Eventos internacionais 

esportivos entre outros, colocaram o Rio em condições de cidade turistíca privilegiada 

diante de outros centros nacionais. 59A chegada de empresas, o aporte financeiro da 

dinamização do petróleo na região da Bacia de Campos e a recuperação do apoio do 

Governo Federal, as obras de transformação urbana e de mobilidade para atender a 

logística e a demanda da população fluminense mostrava o fortalecimento da nova fase 

vivida pelo estado jamais vista em sua história desde a fusão. Já que o último período 

econômicamente favorável da região, não acontecia desde o Regime Imperial, Com 

destaque para a principal província do regime, o Rio de Janeiro, que desfrutava de 

enorme prestígio (atualmente, Estado do Rio de Janeiro), e o Município Neutro (Cidade 



do Rio de Janeiro, hoje em dia) como capital do Império. A preparação que favoreceu 

essas condições, partiu das transformações econômicas dos anos 1990. Metas de 

estado, incentivos fiscais, investimentos no setor naval e offshore. A estabilização da 

moeda (Plano Real, 1994). Além da dinamização do comércio e serviços, criando 

vários postos de emprego ao longo do crescimento econômico dos anos 2000. O 

cenário positivo foi importantíssimo para a Petrobrás autorizar a construção do 

Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (COMPERJ) na cidade de 

Itaboraí, condição que trouxe bastante euforia as cidades próximas do gigantesco 

empreendimento que abriria vários postos de trabalho, favorecendo as receitas do 

munícipios envolvidos diretamente ou indiretamente. Já que o Rio de Janeiro, jamais 

tinha visto tantos investimentos importantes na sua história. Ampliação e construção de 

rodovias, que atedam a populção e a logística de escoação da produção e 

infraestrutura de recebimento de importações com reforma e ampliação dos terminais 

dos portos, além do porto estratégico de Itaguaí. Além da necessidade de ampliação de 

ferrovias no estado para atender o aumento logístico do estado. Dentre tantos desafios, 

o desenvolvimento de transportes em massa, rápidos e de maiores complexidades 

para atender a complexa demanda urbana do estado.  

 Entre outros pontos positivos do estado, foi os programas de educação na 

década de 90, extensivos em todo o Brasil, o acesso à educação melhorou 

consideravelmente, e o Rio de Janeiro não ficou atrás. Antes, não havia escolas 

suficientes para todas as crianças. Hoje, o acesso à educação fundamental é quase 

universal. Os outros níveis também expandiram, a educação pré-escolar, o ensino 

médio, e o ensino superior. Um dos resultados importantes desta melhoria do acesso é 

que a educação média da população que tem aumentado consideravelmente, e o 

número de analfabetos vem diminuindo ano á ano. No entanto, este aumento no 

acesso não se fez acompanhar, como seria desejável, por uma melhoria equivalente na 

qualidade da educação. Muitas crianças e adolescentes ainda abandonam a escola, 

sobretudo a partir dos 14 anos de idade em média; existe ainda muita repetência, e 

atraso escolar; e muitos continuam freqüentando a escola, mas não aprendem o que 

deveriam. O grande desafio da educação, para os próximos anos, é o desafio da 

qualidade. E como o Rio de Janeiro, consiguirá melhorar os números negativos na 

educação. 

 Na área da saúde, o Rio de Janeiro passa a ter a implantação das unidades de 

saúde UPA, administradas pelas prefeituras municipais ou pelo governo do estado em 

parceria com o governo federal. O amplo programa estão instaladas em diversas 

cidades do país. Unidade de Pronto Atendimento, abreviada frequentemente como 

UPA, é um tipo de unidade hospitalar de média complexidade implantado em várias 

cidades do Brasil, fazendo parte do Sistema Único de Saúde. Criadas com o objetivo 

de fazerem a intermediação entre as unidades básica de saúde e os hospitais, as 



unidades também tem o objetivo de diminuir as filas nos prontos-socorros dos 

hospitais, evitando que casos de menor complexidade sejam encaminhados para as 

unidades hospitalares. Apesar do programa passar uma dinâmica positiva, as UPA's do 

Estado do Rio, tem recebido fortes críticas por considerável parte da população nos 

últimos anos.  

 60"Número equivale às populações do Nepal, Peru e Malásia. Modelo de sucesso foi 

 importado por outros estados brasileiros e até para a Argentina. Trinta milhões de 

 atendimentos. Essa é a marca que as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Rio de 

 Janeiro ultrapassaram na última quarta-feira (09/09), número equivalente às populações  de 

países como Nepal, Peru e Malásia.  Ao todo, já foram distribuídos mais de 200 milhões  de 

medicamentos e realizados quase 25 milhões de exames. Quando o projeto foi  iniciado, há oito anos, 

os hospitais estaduais de emergência realizavam, juntos, 2,5 mil  atendimentos por dia.  Hoje, 

contando com o funcionamento das UPAs, o número saltou  para 20 mil em toda a rede. De todos os 

casos atendidos nas UPAs, 99,5% são  resolvidos  nas próprias unidades." 
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 Segundo censo de 2008 IBGE a área espacial abrange 5.292,139km quadrados 

e sua população metropolitana é estimada em 12.090.607 habitantes, sendo a segunda 

do Brasil, 3° na América do Sul e 20° no mundo. Nos últimos anos, as taxas de 

incremento médio anual da população foram de 0,82% (2000-2005) e 

0,75%(1991-2000) na capital fluminense e 1,05% (2000-2005) e 1,18% (1991-2000) na 

região metropolitana que indica, de um modo geral, uma suave desaceleração na taxa 

de crescimento dos demais muinicípios, e um pequeno aumento na taxa da capital 

(segundo indicadores demográficos do Brasil / 2006 publicado pelo Ministério da 

Saúde) e uma densidade espacial de 2.284,64 hab/km quadrado IBGE (2013). Os 

números da economia da Região Metropolitana nos dias de hoje contituem  

importantes para o estado e o país, segundo dados do IBGE, que inclui os municipíos 

de Itaguaí, Mangaratiba e Maricá, abrange um PIB de R$ 172,563 bilhões, constituindo 

o segundo maior pólo de riqueza nacional, concentrando 70% da força econômica do 

estado e 8,04% de todos os bens e serviços produzidos no país e há muitos anos 

congrega o segundo maior polo industrial do Brasil, contando com refinarias de 

petróleo, indústrias naval, metalúrgicas, petroquímicas, gás-químicas, siderúrgicas, 

têxteis, gráficas, editoriais, farmacêuticas, de bebidas, cimenteiras e moveleiras e 

obtendo uma renda per capita de R$ 19.762,04 para cada habitante segundo dados do 

IBGE (2008). 61A região, somada principalmente ao lado oriental da Baía de 

Guanabara, atesta uma nítida transformação nas últimas décadas, um novo perfil 

econômico que a região vem adquirindo, trazendo cada vez mais, matrizes de um 

grande pólo nacional de serviços e negócios, reunindo os principais grupos nacionais e 

internacionais do setor naval, com os maiores estaleiros do país e do estado no qual 

detém cerca de 90% da produção de navios e de equipamentos offshore no Brasil 

segundo dados do Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e 



Offshore (Sinaval) no dia 30 de agosto de 2007.   

 

5.4-Fonte: IPEA - PME (Elaboração IPEA) 

62Pesquisa sobre aumento de renda das principais regiões metropolitanas do Brasil 
entre jul/02 e ju/11, mostrando a região metropolitana do Rio de Janeiro em último lugar 
nas duas sintuações com diminuição de 11,3% da população ocupada com rendimento 
médio per capta famíliar de até meio sálario mínimo mensal e 5,3% da taxa de pessoas 
de baixa renda. 
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 As regiões integradas criaram um dinamismo financeiro e a necessidade móvel, 

mas o social não passou por transformações positivas. no aspecto sobre a mobilidade 

urbana, a construção da ponte Presidente Costa e Silva, colaborou muito com as 

transformações; positivas na economia regional, mas também negativa da forte 

migração. E pobreza social nunca teve um olhare nem enfrentamento para transformar 

o estado para oferecer condições dignas a numerosa população pobre. A falta de 

planejamento público para atender ao inevitável exodô populacional, criou desfios que 

parecem não ter fim. desemprego, violência, saúde etc;. que juntando a precariedade 

de muitos governos municípais. Afim de se organizar e fiscalizar as necessidades 

básicas de suas cidades, para atender a população e consequentemente ter o retorno 

da mesma, já que as cidades pertence à todos. A falta de políticas comprometidas de 

médio e longo prazo com políticas preventivas, a falta de uma maior estrutura e 

planejamento do estado, que apenas exerce políticas provisórias, como acontece ao 

longo de décadas na região. Ainda hoje, com todos os recursos científicos e 

tecnológicos, não há uma preparação de algumas cidades como: São Gonçalo, 

Itaboraí, Caxias, Nova Iguaçu entre outras de todo estado. Como se preparar para 

políticas de bem estar e desenvolvimento social mais digno e humano, já que nossa 

incapacidade parece algo permanente e definitivo como sociedade. 

 Os investimentos começaram a fazer parte, e a pergunta é: até quando a política 

dessas cidades se limitará aos seus interesses sem que eles se comprometam com 

futuro das cidades? A histórica dependência federal, constitui na incapacidade de 

gestão da maioria das cidades? A falta de compromisso e fiscalização dos gastos 

públicos (problema crônico no país) tem contribuído muito para muitas mazelas sociais 

no estado. Os investimentos e a dependência econômica na área petrolífera, 

demonstra claramente como os governo anteriores e atuais, não conseguem 

desenvolver políticas públicas de atrativos a outros seguimentos econômicos para o 

Rio de Janeiro, assim como o Estado de São Paulo que por ventura ascendeu após o 

declínio econômico pós Império. Com os investimentos futuros e a necessidade de 

administrações públicas modernas e eficientes para o atrativo mercantil; cotinuará a 

existir uma política de exclusão territorial e econômico entre os municípios? Em um 

mundo cada vez mais integrado, a globalização é capaz de inserir uma capacidade 

única indivíduo, comércio e sociedade. Diante dessa configuração sensacional, como o 

nosso estado deverá oferecer atrativo diante da mobilidade e constante fluxo de capital, 

afim de se consolidar como uma região global. São perguntas desafiadoras e mostra 

que o desenvolvimento econômico tem a necessidade de fluxo, assim como toda 

dinâmica humana, entretanto a sociedade esbarra na incapacidade de proveito por 

uma vida melhor, por causa de interesses e desinteresses históricos em um período 

extrema importância do nosso estado.  



 Diante das informações e dados levantados no trabalho elaborado. Apresento o 

encaixe hitórico político e social determinante a muitos dos problemas e importantes 

avanços em vários seguimentos no Rio de Janeiro. Pode-se definir situação de saúde e 

educação da população uns dos fatores mais importantes na análise do 

desenvolvimento de um país, uma região, um estado ou município. É um indicador à 

medida; aquela que mostra o sucesso ou fracasso de um estado na promoção das 

necessidade mais básicas da população (educação, alimentação, condições sanitárias, 

etc.). A saúde pode ser vista também como um fator promotor de desenvolvimento de 

um estado já que influencia, por exemplo, a produtividade da oferta de trabalho. 
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