
O estado do Rio de Janeiro vi-
venciou, na década de 80 e na

primeira metade da década de 90,
uma crise relativamente longeva
(cerca de 15 anos), além de intensa
e complexa. Suas manifestações
foram, entre outras, as seguintes:
degradação e esvaziamento eco-
nômico; radicalização dos confli-
tos federativos com a União; apro-
fundamento da crise social; e
um certo estiolamento mo-
ral da população, notada-
mente da sua fração carioca
(perda da auto-estima e do seu
tradicional sentimento de
identidade nacional).

Essa crise econômica, polí-
tico-institucional, social e cul-
tural transcendeu o tempo e o es-
paço em que se manifestou. Ex-
plicando: suas raízes seriam lo-
calizadas nos crescentes impactos
competitivos que a economia pau-
lista, tornada, a partir do fim do sé-
culo XIX, a mais dinâmica e avan-
çada do país, passou a estabelecer
sobre as demais, incluindo-se aí as
duas formações que, em meados da
década de 70, com a fusão dos anti-
gos estados do Rio e da Guanabara,
foram legalmente rubricadas como
estado do Rio de Janeiro. Foi assim
que o velho estado do Rio e seu
principal produto — o café, como em
São Paulo —, por razões diversas
(solo relativamente pobre, mercado
interno frágil, transporte precário
etc.), logo foram superados pela
economia paulista. Vale dizer: a cri-

se econômica do antigo estado do
Rio dataria de 1860/1870. Quanto
ao antigo Distrito Federal, embora
sem experimentar no período acima
mencionado (fim do século XIX e
início do século XX) qualquer crise
grave em termos de emprego e ren-
da, também foi ultrapassado pela
economia de São Paulo, com a dife-
rença de que ali o processo foi mais
lento. Não obstante, na década de
40, a economia da então capital bra-
sileira já se encontrava bem atrás da

economia paulista no que se refere à
sua participação na riqueza nacio-
nal, especialmente em produção in-
dustrial. Enquanto manteve a singu-
laridade de capital federal, o Rio
pôde se apropriar de recursos fiscais
diversos e aparentemente apenas ex-
perimentar perda de posição relativa
ante a economia paulista. Essa perda
de posição relativa aumentou com a
transferência da capital para Brasí-
lia e a conseqüente diminuição das
transferências de recursos fiscais. 
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A economia fluminense
e os erros históricos



Todavia, essa crise mostraria
toda sua virulência na entrada da
década de 80, quando, dado o es-
gotamento do modelo de desenvol-
vimento capitalista brasileiro e do
seu padrão de financiamento, todas
as fragilidades estruturais histori-
camente acumuladas foram final-
mente desnudadas: atraso tecnoló-
gico da estrutura produtiva; gigan-

tismo e precariedade do setor ter-
ciário; dependência das rendas fis-
cais transferidas pelo governo fe-
deral; e estrutura econômica orien-
tada para seu próprio mercado e
desprovida de capacidade de sus-
tentar-se. Logo, quando se esgo-
taram os padrões apontados e em
vista da centralidade que neles ocu-
pava o Estado, que, por sua vez, se
apoiava na própria dinâmica da
economia capitalista paulista, a
crise fluminense explodiu. 

Assim, percebe-se que essa cri-
se era inevitável, independentemen-
te do fato de o Rio ser ou não capi-
tal nacional. Portanto, a “perda"
associada à passagem para a con-
dição de ex-capital seria uma “pe-
ça" existente no imaginário coleti-
vo, sem a suposta centralidade ex-
plicativa dos males do Rio. Além
disso, as elites econômicas do setor

financeiro, comercial e da indús-
tria naval, ao se tornarem hege-
mônicas na formação social flumi-
nense, lograram confundir seus in-
teresses particulares com os da
“região fluminense", quando, em
verdade, eram apenas seus inte-
resses que defendiam e, mais im-
portante, em um jogo de atribuição
de culpas a “outrem" que acabou
adiando o diagnóstico das fragili-
dades acumuladas ao longo do
tempo pela economia do estado.

Isso ainda contribuiu para o agra-
vamento da própria crise em tela e
para o reforço no imaginário cole-
tivo das apontadas “perdas". 

A partir de meados da década
de 90, pulularam análises anun-
ciando a existência de um movi-
mento de saída dos longos 15 anos
de crise. A expressão mais evidente
dessa inflexão positiva pode ser
observada no fato de a riqueza do
estado (PIB) aumentar desde então.
Houve investimentos na indústria
de transformação em vários seto-
res, mas merecem destaque os indi-
cadores relativos à indústria extra-
tiva mineral — leia-se, principal-
mente, petróleo — e às transferên-
cias de recursos sob a forma de
royalties, derivando daí um notório
problema: a inflexão econômica
positiva estaria ocorrendo em boa
medida pela existência de petróleo
em solo fluminense. Pior: esses re-
cursos dependem de uma forma de
riqueza que tende a se esgotar, po-
dendo, antes disso, serem politica-
mente cancelados ou reduzidos.
Logo, urge discutir os limites de um
crescimento econômico apoiado
em grande parte no petróleo, quer
como fonte energética (finita), quer
como fonte de recursos (que de-
pende de injunções políticas). Co-
rolário: é socialmente necessário
analisar como estão sendo aplica-
dos municipal, regional e estadual-
mente os recursos oriundos dos
royalties para efeito do estabeleci-
mento de políticas sustentáveis de
desenvolvimento. 

Se há alguma lição a extrair do
exposto, é esta: é necessário evitar
que se repitam os descaminhos ve-
rificados no passado, para não in-
viabilizar o estabelecimento de
uma estratégia conseqüente de de-
senvolvimento para o estado. 

* Professor do Ippur/UFRJ e pesquisador da

FAPERJ (Cientista do Nosso Estado). 
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