
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COLÓQUIO ESPAÇO-ECONOMIA  
 

REPERCUSSÕES DO CAPITALISMO 
CONTEMPORÂNEO E DAS REDES GLOBAIS 

SOBRE AS DINÂMICAS REGIONAIS NO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO 

 

As mudanças nas estruturas economias e políticas 
vivenciadas no país influem nos fundamentos e nas 
estratégias da organização econômica e nas relações de 
trabalho, atingindo particularmente (de forma aguda e 
profunda) o território fluminense em face da forte 
dependência de investimentos públicos para fomentar seu 
dinamismo.  

A recente mudança do poder político e a retomada da 
imposição de práticas neoliberais, baseado em projeto 
alçado ao poder de forma não legítima, produz uma 
regressão significativa das mudanças que estavam em 
curso. O discurso hegemônico é contraditório com as 
ações, pois a coalizão que está no poder não está sendo 
capaz de reverter a crise econômica em que mergulharam o 
país, apesar das inúmeras e aceleradas transformações 
nos fundamentos das bases econômicas e sociais, com 
ações deletérias no que diz repeitos aos gastos públicos e 
direitos trabalhistas. Assim, estamos diante de um novo 
quadro político, econômico e social, que já repercute na 
organização territorial no estado.       

Objeto de grandes investimentos estatais e privados 
entre 2006 e 2016, nos mais variados setores econômicos, 
o estado do Rio de Janeiro vive inúmeras contradições. 
Grandes projetos foram concebidos, em sua maior parte, 
para serem implantados e entrar em operação em 
horizontes de tempo longos, de cinco ou dez anos e 
maturação da atividade em quinze ou vinte. Tais 
empreendimentos já impactaram profundamente a 
organização espacial e foram responsáveis por mudanças 
no mercado de terras e pela implantação de inúmeras 
estruturas, que no momento estão vazias, subutilizadas ou, 
ainda, operando de acordo com o planejado apesar da 
recessão.  

Diante de tal quadro, bastante complexo, é fundamental 
a realização de debates entre os estudiosos deste campo, 
para identificar as estratégias dos diferentes segmentos do 
capital, examinar os diferentes processos sócio-espacias 
em curso, compartilhar trilhas de pesquisa e qualificar os 

referenciais analíticos.       
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REPERCUSSÕES DO CAPITALISMO 

CONTEMPORÂNEO E DAS REDES GLOBAIS 
SOBRE AS DINÂMICAS REGIONAIS NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

OBJETIVO 

 
Debater as bases econômicas e as políticas, a 
organização e as delimitações territoriais 
recentes no estado do Rio de Janeiro, extraindo 
das discussões recursos analíticos para a 
compreensão da relação espaço e economia 
na contemporaneidade. 
 

LABORATÓRIOS ENVOLVIDOS 

 
NuPEE – Núcleo de Pesquisa Espaço e 

Economia / UERJ 
 

LAGEP – Laboratório de Geografia Econômica 
e Política / UFRRJ 

 
NEED – Núcleo de Estudos em Estratégia e 

Desenvolvimento / UFF – Campos dos 
Goytacazes 

 

LOCAL E DATA DE REALIZAÇÃO 

 
 
Data: 09 e 10 de outubro DE 2017. 

 

Local de realização: PPFH / UERJ – sala 
12.105, 12º andar, Campus Central da UERJ. 

Participantes: todos os membros dos grupos e 
convidados. 

 
 

SEGUNDA-FEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 2017 
 

MANHÃ (9:00 h – 12:00 h) 

Mesa Redonda:  

Eixo 1 – As diferentes frações de capitais que 
atuam na produção do espaço no Rio de Janeiro: 

 
Prof. Dr. Carlão Brandão (IPPUR/UFRJ)  

Prof. Dr. Paulo Xavier (FAU/USP) 

Prof. Dr. Theotônio dos Santos (PPFH/UERJ) 

Mediação: Prof. Dr. Floriano de Oliveira (PPFH/UERJ) 

 

TARDE (14:00 h – 18:00 h) 

 
Apresentação de pesquisas realizadas por 

membros dos grupos 
 
Coordenação: Luiz de Pinedo Quinto Jr. (IFF-
Campos) 
Pesquisadora convidada: Prof.ª Dr.ª Helena Pina (U. 
Porto, Portugal) – “A Região Duriense (NE - Portugal) 
em tempo de crise: que estratégias adotar?”; 

Felipe Ramão e Désiree Guichard (UERJ) – Capital 
imobiliário nas áreas litorâneas do RJ: os resorts e o 
meio ambiente; 

Claudio Zanotelli (PPGG e LABURP da UFES) – 
Cadeia produtiva do Petróleo e o território capixaba; 

Regina Tunes (IGEO - UERJ) – Inovação e dinâmicas 
territoriais no capitalismo contemporâneo; 

Eneida Maria Souza Mendonça (PPGG e LABURP-
UFES) – Empreendimentos de grande porte e 
transformação da paisagem no litoral sul capixaba; 

Francismar Cunha Ferreira (PPGG e LABURP-UFES) 
– A Petrobras no Espírito Santo; 

Lia Hansenclever (UCAM/IE–UFRJ) – Especialização  
petrolífera da economia do Rio de Janeiro. 

 

TERÇA-FEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 2017 
 

MANHÃ (9:00 h – 12:00 h) 

Mesa Redonda:  

Eixo 2 – Os movimentos das frações de capitais 
e os circuitos espaciais: metropolização e as 

regiões produtivas no estado 

Prof.ª Dr.ª Hipólita Siqueira (IPPUR/UFRJ) 

Prof.ª Dr.ª Sandra Lencioni (FFLECH/USP) 

Prof. Dr. Roberto Moraes Pessanha (IFF-Campos) 

Mediação: Prof. Leandro Dias de Oliveira (UFRRJ) 

 

TARDE (14:00 h – 18:00 h) 

 
Apresentação e debate de pesquisas realizadas 

por membros dos grupos  
 
Coordenação: Professor Dr. Leandro Bruno Santos 
(UFF-Campos); 
 
Floriano de Oliveira (UERJ) e Roberto Moraes 
Pessanha (IFF). Leste metropolitano e o circuito 
espacial da produção norte; 

Leandro Dias de Oliveira (UFRRJ), Guilherme 
Mapelli (UFRRJ) e Raiza Diniz (UFRRJ): Oeste 
metropolitano e Sul Fluminense: Conexões espaço-
produtivas; 

André Santos da Rocha (UFRRJ) e Marcelo Loura 
(UFRJ) e Patrícia Matias (UFRRJ) – Reestruturação 
urbana na Baixada Fluminense; 

Hélio Gomes Filho (IFF) – Dinâmica metropolitana 
no norte fluminense; 

Oséias Teixeira da Silva (IFF-Macaé) – 
Considerações sobre as mudanças na forma 
metropolitana. 


