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Nome do Componente Curricular: 

Economia Fluminense 

 Ementa: 

 
O curso pretende discutir a evolução da economia do Estado do Rio de Janeiro, destacando os pontos 
que colaboraram para o atual cenário de crise que assola o estado e toda a região metropolitana do 
Rio de Janeiro. A disciplina procura destacar os impactos territoriais/regionais que a crise brasileira 
impõe à economia fluminense, bem como pontar as visões/interpretações dos autores que vêm 
contribuindo para o debate do desenvolvimento regional. 
 
Objetivo: 
 
Capacitar o aluno para entender a importância da economia fluminense e a necessidade de se voltar 
a pensar em projetos alternativos de retomada do desenvolvimento e das atividades de planejamento 
que impulsionem a economia do Estado do Rio de Janeiro. Formar especialistas/quadros gestores para 
os órgãos executivos/legislativos do estado e dos municípios fluminenses. Formar profissionais 
comprometidos em reconstruir e criar alternativas que modifiquem o cenário atual, cuja percepção é 
de crise aguda e permanente. 
 
Metodologia/Diretivas: 
 
As aulas serão expositivas, incluindo leituras, pesquisas, debates e seminários referentes ao conteúdo. 
Os recursos a serem utilizados, durante as aulas serão definidos a partir de discussão entre professor 
e aluno, haja vista a necessidade de leituras, pesquisas e seminários. Serão utilizados quadro branco, 
slides, softwares, bancos de dados e outros, dependendo da criatividade, capacidade e flexibilidade 
do aluno. 
 
Avaliação: 
 
Prova individual, trabalhos individuais e em grupo, além de seminários ao longo de cada bimestre. É 
desejável que o aluno, individualmente ou em grupo, elabore artigos para serem publicados pelo 
Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômicas (NEPE).  

  
Conteúdo Programático: 
 
UNIDADE I – O DESENVOLVIMENTO NACIONAL X O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 
1.1. A questão nacional e seus impactos territoriais 
1.2. As economias regionais (séculos XVI-XVIII), o marco fundamental da mineração do ouro (séc. 
XVIII) e a transição a produção capitalista (1880-1929) 
1.3. Rio: a formação de sua centralidade nacional (ciclos do ouro e do café) e a força da economia 
urbana carioca e o papel estratégico da capitalidade 
 

Carga Horária: 40 horas 
 

Aulas Semanais: 

2Teóricas/0 Práticas 

Etapa: 8 



  

 
UNIDADE II – O DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL DO RIO DE JANEIRO 
2.1. Industrialização, crise nacional e seus impactos na economia fluminense 
2.2. A desconcentração produtiva regional 
2.3. A urbanização acelerada e o estrangulamento da região metropolitana 
 
UNIDADE III – A CRISE DA ECONOMIA FLUMINENSE E DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
3.1 A crise estrutural brasileira e o processo de desindustrialização 
3.2. O enfraquecimento da centralidade do Rio de Janeiro e o esvaziamento nas últimas 
décadas do século XX 
3.3.A estrutura produtiva oca 
3.4. Rio nacional e Rio local  
3.5. A crise fiscal  
 
UNIDADE IV – AS POTENCIALIDADES DO RIO DE JANEIRO  
4.1. Potencialidade industriais 
4.2. Potencialidades em serviços 
4.4. Projetos de investimentos e padrões produtivos  
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