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 Notas iniciais  
 
 
  No período atual presenciamos fenômenos espaciais que se tornam um tanto 
inteligíveis, devido aos seus diversos modos de representação. O desafio de entender certos 
espaços se dá em decodificar a essência que nutre tal fenômeno, que muitas vezes, se encontram 
na encruzilhada de interesses econômicos, disputas políticas e heranças culturais. No âmbito da 
Região metropolitana do Rio de Janeiro diversos fenômenos espaciais estão imbuídos de 
representações que lhe atribuem suas espacializações, mesmo que não seja de maneira precisa.  
  Neste sentido, se enquadra o que se entende como Baixada Fluminense, que é 
conhecida, dentre outras características, como uma “região” marcada pelo quadro de 
marginalidade social, violência e miséria no contexto da região metropolitana. No entanto, sobre a 
idéia de Baixada irão sobressair inúmeras representações, baseadas em múltiplos interesses. Há, 
assim, uma enorme quantidade de recortes sobre está área. Poderia isso ser possível à uma 
“região”? 
  O termo Região sempre acompanhou a denominação Baixada Fluminense como 
uma idéia integradora a qualificadora da mesma. Sendo a Região um conceito chave da Geografia 
(GOMES, 1995), remontado assim ao ponto original de sua definição, seus estudos estiveram 
associados ao encontro de uma unidade espacial, que iria diferenciá-la de outras áreas. Rogério 
Haesbaert (1999, p. 21) aponta que, no âmbito da “paternidade” dos estudos regionais contidos em 
Vidal de La Blache, Carl Sauer e Richard Hartshorne, existem pontos comuns no enfoque principal 
do geógrafo, “diferenciar áreas”, a saber: 
 
- a singularidade ou “diferenciação de áreas”; 
- a coesão e a integração entre múltiplas dimensões do espaço; 
- a estabilidade e a continuidade/contigüidade regional;  
- a escala (“meso-escala”, escala subnacional e/ou local). 
 
  Embora houvessem algumas discordâncias teórico-metodológicas entre La Blache, 
Sauer e Hartshorne_, os pontos mencionados tomavam um corpo significativo nos estudos 
regionais. Estavam na busca de uma definição de recortes, enquanto objetivo dos estudos 
regionais, encontrar as singularidades ou “diferenciar áreas”. Essa incessante trajetória revela um 
caráter abrangente que envolve o conceito de Região, classificados por muitos como o mais 
“pretensioso” dos conceitos geográficos por tentar dar conta de abarcar em uma só dimensão a 
totalidade social, natural, política e cultural (HAERBART, 1999, p.19). 
  Tomando como base a noção de região, lançamos algumas questões provocativas 
para nossa discussão sobre a Baixada Fluminense: a) Haveria uma região da Baixada Fluminense 
e qual seria sua unidade?Por que há varias composições territoriais para essa região? Quais 
categorias nos auxiliariam na elucidação destas questões? 
  Em primeiro lugar, diante de tais provocações, elegeremos a representação como 
possibilidades de dialogar sobre o entendimento deste fenômeno espacial, desde que inseridas 
num contexto histórico, social e espacial. Em segundo lugar, é importante frisar, que não queremos 
ignorar a história de evolução do conceito de região muito menos as novas conceituações 
derivadas das perspectivas Marxistas (MASSEY, 1984), fenomenológicas (FRÉMONT, 1980) e 
pós-estruturalistas ou, como muitos preferem pos-mordernas (THRIFT, 1996). Em terceiro lugar, 
não estamos afirmando que o uso do conceito de região seja inadequado, pelo contrário, a questão 
não se processa numa definição do conteúdo região, mas nos seus posicionamentos e 



imbricações no processo de “recortamento” do espaço, ou seja, a finalidade para qual é criada ou 
estabelecida.   
  Neste sentido, para uma melhor exposição textual e aprofundamento da discussão, 
procuramos estruturar este trabalho em três momentos, a saber: 1) Algumas considerações sobre 
a região, regionalização e representação  - neste trecho procuraremos analisar as possibilidades 
de apreensões de fenômenos espaciais através de um possível dialogo entre a representação e a 
aplicação da questão regional, enfatizando as finalidades de uma delimitação e as imbricações 
representacionais que revelam interesses sócio-políticos distintos; 2) A região e os estudos sobre a 
Baixada Fluminense - traremos uma  revisão bibliográfica sobre a Baixada Fluminense, enfatizando 
os métodos e suas finalidades na construção desta área; 3) O mito da Baixada Fluminense  e suas 
múltiplas representações e regionalizações – neste momento procuramos enfatizar como a 
mudança da representação de Baixada Fluminense  implica numa indefinição de seu recorte, 
dando margem à uma diversidade de composições territoriais, derivadas de representações sobre 
este espaço. 
 
 
 
1- Algumas considerações sobre a Região, Regionalização e Representação.  
 
 Ao tentarmos definir o conceito de região poderíamos cair numa profunda e longínqua 
jornada teórica, não que isso seja inviável ou fútil, mas nos limitaria a pensar, e mesmo nos levaria 
a ignorar, “as razões da região” (GOMES, 1988). Partiremos, então, do significado e das 
intencionalidades que legitimam a questão regional. 
  Segundo Paulo C. Gomes (1995, p.50) “a palavra região deriva do latim regere, composta 
pelo radical reg, que deu origem a outras palavras como regente, regência, regra etc”.  Para Yves 
Lacoste (2007. p 65) é “politicamente sadio” relembrar a origem desta palavra enquanto uma 
relação entre o “dominar e reger”. Ambos os autores partem do uso deste verbete para relacionar a 
região às áreas de dominação nos tempos do Império Romano, e ainda para salientar o viés 
político e ideológico que este conceito guarda em suas “razões”. 
 No sentido em que a definição inicial de região relembra a idéia de dominação 
vislumbramos uma associação direta com o conceito de território que, na atualidade, tem como 
questões centrais a relação entre poder e dominação espacial (RAFFESTIN, 1993; SACK, 1986). 
Entender a Região como uma forma de espacial de organização política, sintetiza uma das razões 
deste conceito: delimitar ou institucionalizar uma dominação e organização no espaço. 
 Yves Lacoste (2001) ainda afirma que a região foi, por questões políticas e ideológicas no 
âmbito da geografia tradicional, tida como um conceito obstáculo por elevar as questões impostas 
pela base filosófica do Positivismo_, e esconder as “razões” políticas das delimitações regionais, 
que eram utilizados pelos Estados. É neste sentido, que Pierre Bourdieu (2007, p. 108) comete o 
equívoco de desqualificar o papel do geógrafo sobre a questão regional, não observando as razões 
da mesma: 
 
O geógrafo pretende-se talvez demasiado ao que se vê, enquanto o economista se deve prender 
ao que não vê. O geógrafo limita-se frequentemente à análise do conteúdo do espaço; ele olha 
muito pouco para além das fronteiras políticas e administrativas da região.   
 
 
 Tal comparação feita por Bourdieu está fundada na antiga base da geografia tradicional, no 
entanto, o mesmo autor não articula com a finalidade para qual essa delimitação, regionalização, 
era feita e que revela uma segunda razão do conceito de Região: delimitação para o 
(re)conhecimento de uma dada porção do espaço ou forma de estudo. 
 No âmbito dos estudos regionais, não podemos deixar de mencionar o caráter 
operacionalizador que, Pierre Bourdieu atribuiu ao fazer regional dos economistas, e se encontra 
numa terceira razão da região. Neste sentido, mesmo a região sendo tratada com um conceito 
geográfico, foi e é utilizada no mais amplo debate acadêmico e político (GOMES, 1995; 
HAESBAERT, 1999; BOURDIEU, 2007). Este conceito foi usado primordial na organização de 
dados e na execução de projetos sobre o espaço, em sua maior parte por órgãos de planejamento 



vinculados ao estado. Esta ação foi significativa em escala mundial, seja com o “amenagement” 
francês (GUMUCHIAN, 1991) ou no “Urban Planning” Anglo-Saxão, seja na própria questão 
brasileira na criação do IBGE, e na definição de “regiões para intervenção” como são os casos da 
ação da SUDENE, SUDAM e SEDECO. Assim, funcionalidade de criar regiões, ou recortar o 
espaço, está em projetar prognósticos a este espaço, ou seja: operacionalizar e criar prognósticos 
de ação. 
 Criar os recortes no espaço, não estaria apenas ligado a uma noção fixa, concreta. Neste 
sentido a regionalização exprime uma forma de representação do espaço, que guarda um 
interesse mais amplo, podendo a região ser um espaço construído pelo viés de uma identidade 
ideológica-cultural de representatividade política, que revela uma base de reprodução material de 
um determinado grupo social (HAESBAERT, 1988). Assim, não é a definição da região, mas a 
suas razões que devemos direcionar nosso olhar. Entender as regionalizações é entender em que 
razões as representações sociais estão relacionadas aos recortes espaciais. De modo geral 
podemos resumir, pelo menos, três razões da região, ou da regionalização: 
 
delimitação de um área estudo: destinado para o conhecimento ou “diferenciação de áreas” 
  
recorte para ação e planejamento ou criação de prognósticos: este muito ligado o primeiro, pois 
para fazê-lo é necessário conhecer o conteúdo espacial de uma dada área. 
 
regionalismo político e cultural: este se revela como o que carrega os intuitos não 
“institucionalizados”, mas que são capazes de dar uma espécie de coesão representacional para 
uma dada área.   
  
Na perspectiva que buscamos entender as formas e as razões de um dado recorte ou 
regionalização, encontramos uma possibilidade de diálogo com a idéia de representação, uma vez 
que podemos pensar a região como um “constructo social”, que é composto de uma 
intencionalidade representacional. 
            As representações se constituem, de modo geral, como uma forma de conhecimento do 
mundo (BAILLY, 1995). Logo as representações se revelam como formas de conhecimento das 
coisas que estão no mundo, o que insere a dimensão espacial. Podemos, ainda, entender as 
representações como um processo de apropriação da realidade e de (re)construção desta através 
de um sistema simbólico(MAZZOTTI, 2005). Esse sistema simbólico pode se manifestar das mais 
variadas formas, seja por imposição do poder (SACK,1986), formas de vigilância 
(FOUCAULT,1984) o mesmo da materialização de nossas intencionalidades.  
 Para Jodelet (1989) a representação social e sua abordagem nos permitem uma 
apreensão das formas e conteúdos da construção coletiva da realidade social. Esta realidade 
social se manifesta espacialmente, portanto passível de apreensão pela lente da ciência geográfica 
(LIMA, 2006). Se o espaço é fruto da natureza de nossas ações (SANTOS, 2002) ela é passível de 
ser moldada por representações que se revelam no processo de produção do mesmo, 
caracterizando uma dimensão simbólica.    
  Neste sentido Henri Lefebvre (1974) em seu livro a produção do espaço quando aborda a 
idéia de que a produção social do espaço passa pela esfera da representação. Neste caso, a 
produção social do espaço estaria baseada na tríade representacional do espaço:  vivido-
percebido-concebido.  
 As representações do espaço vivido estão relacionadas às experiências individuais e/ou 
sociais com um determinado meio geográfico. Nesta dimensão podem ser inseridas as 
representações do percebido, que se relacionada ou mundo dos sentidos que compõem as 
experiências vividas. Essa dupla dimensão, vivido-percebido, compõe o chamado “Espaço de 
Representações”, marcado pela ação dos sujeitos e seu espaço relacional (LIMA, 2006). Esse 
agrupamento revela-se nas ações sociais sejam relacionadas de forma afetiva individual, com o 
lugar (TUAN, 1983), ou sejam envolvidas nas práticas espaciais que envolvem mais indivíduos de 
uma sociedade, lembrando ai das relações entre espaço e religião(ROZENDAHL,2001), Espaço e 
Festas populares(CORRÊA, 2005; FERREIRA, 2002), espaço e cultura local (CYRILLO,2008). 
 As representações do espaço concebido estariam relacionadas, na maioria das vezes, as 
ações de “ordem distante” do espaço vivido. De modo geral, o espaço concebido está envolvido 



com as projeções políticas, culturais e ideológicas sobre o espaço, formando as “Representações 
do Espaço” (LIMA, Ibidem).  Para Hervé Gumuchian (1991) a construção do espaço concebido e 
das “representações do espaço” estaria relacionada a dois direcionamentos: o primeiro seria 
derivado das intervenções materiais no espaço (efetivadas nas efetivações materializadas nas 
técnicas, equipamentos e infra-estruturas no espaço); o segundo relacionado sobre os discursos 
do espaço (seja sobre o já produzido materialmente ou não). 
 É neste momento que podemos fazer uma associação entre a região e a representação. 
Pierre Bourdieu (2007, p.113) enfatiza a noção de representação e identidade como formas 
organizadoras de imagens do espaço. Essa noção pode serassociada a idéia de região, numa 
perspectiva política, uma vez que ao regionalizar, ou recortar o espaço, impõe-se uma visão de 
mundo social através dos princípios da “di-visão”, ou regionalização. 
As diferentes formas de representação do espaço, na figura de uma regionalização, confrontam um 
verdadeiro choque entre os projetos e ideologias espaciais. Para Gumuechian (ibidem, p.58-59) as 
representações do espaço estão carregadas de posturas ideológicas. Muitas vezes associada aos 
projetos que sobrepõem o espaço, seja de postura política ou econômica: 
 
 
“Parler d’ideologie spatiale, c’est admettre que la geographie est sans cesse confronté à une 
sémantisation de sés objets; em matière d’aménagement, per exemple, lês pouvoirs politiques et 
économiques lorsqu’ils interviennent sur l’espace fonctionnent comme des manipulateurs sociaux” 
 
 
  Neste sentido, as ideologias espaciais guardam em si uma funcionalidade política e econômica 
que é gerada num processo conflitante de produção social do espaço, em especial na sociedade 
capitalista de produção. E é na regionalização que se encontra um instrumento legitimador para 
concretizar, ou projetar, tais ações e intenções. 
Voltemos, pois, a uns dos questionamentos citados no início de nosso texto: por que há diversas 
composições territoriais, ou regionalizações, para a Baixada Fluminense? Seria isso possível para 
uma região.  
Numa forma provocativa, poderíamos responder que sim. No entanto, se considerarmos as 
“razões” da regionalização e sua base representacional historicamente situada. Pois os discursos 
ideológicos sobre o espaço, impressos nas “representações do espaço”, irão revelar um verdadeiro 
choque quando postos em diálogo com os “espaços de representações”. Interesses são colocados 
em questão, existe um choque, uma tensão, um embate de discursos, confrontos de projetos 
espaciais sobre a Baixada Fluminense. Ela passa a ser, portanto, um objeto representação 
espacial/regional de poder.  
   Não há, apenas, uma representação ideológica sobre a Baixada Fluminense, mas múltiplas 
representações advindos daquilo que Lefebvre aponta como “ordens próximas e ordens distantes”, 
ou seja: entre interesses particulares e locais - em consolidações de bases de poder político; e 
interesses gerais – relacionados às execuções de projetos sociais, ambientais e econômicos que 
revelam intenções político-econômica de âmbito estadual ou nacional .  
Tais representações geram verdadeiros impasses sobre uma composição territorial de uma 
Baixada Fluminense, esboçar alguns pensamentos sobre as conseqüências políticas e econômicas 
desse impasse é a intenção de nossa pesquisa, no entanto ainda nos limitaremos a “primeira 
razão” da regionalização, a Baixada Fluminense como uma “di-visão” para o estudo.   
 
 
 
2- A região e os estudos sobre a Baixada Fluminense  
 
 
 
 A Baixada Fluminense que nos reportamos, atualmente, é aquela que se constituiu como a 
periferia direta da metrópole carioca localizada na parte oeste da Baia da Guanabara, que está 
associado à composição estabelecida pelo – Secretaria de Desenvolvimento da Baixada 
Fluminense e Região Metropolitana - SEDEBREM.  Tal definição estabelece uma composição 



associada a um conjunto de treze municípios, a saber: Belford Roxo; Nova Iguaçu; Mesquita; 
Duque de Caxias; São João de Meriti; Nilópolis; Queimados; Japeri; Magé; Guapimirim; 
Seropédica; Paracambi e Itaguaí.   
 Esta composição de Baixada Fluminense é totalmente dissociado da idéia original 
(ROCHA, 2006). O próprio nome, Baixada Fluminense_, remonta a idéia marcada por uma 
concepção geomorfológica, estando presente na literatura regional fluminense até meados do 
século XX, em especial nas obras de Alberto Lamego (1940; 1946; 1948; 1950), Hildebrando de 
Góes (1934), Renato da Silveira Mendes (1950), Pedro Geiger e Myriam Mesquita (1956); e Pedro 
Geiger e Ruth Santos (1954). 
            Nesta perspectiva regional a construção de uma Baixada Fluminense se remetia as áreas 
que acompanhavam a planície litorânea do Estado do Rio de Janeiro, abrangendo desde a região 
norte fluminense, no litoral de Campos dos Goitacazes, até partes do sul fluminense, abrangendo 
porções dos municípios de Mangaratiba e Angra do Reis. Tal iniciativa atendia a primeira “razão” 
da regionalização no Rio de Janeiro: de conhecimento (estudo) e “diferenciação de áreas”  no 
estado Fluminense. 
 
Representação 1 – imagem do estado do Rio de janeiro com destaque para o domínio físico da 
Baixada Fluminense. 
 
 A imagem do estado do rio de janeiro revela dois grandes domínios ou unidades 
geológicas: uma área de montanha e uma área de baixada. Alberto Lamego já apontava a 
existência destes domínios. No âmbito de sua obra, dedica uma primeira análise sobre as relações 
nas áreas da baixada: Brejo (LAMEGO, 1940), Restinga (LAMEGO, 1946), e  a Guanabara 
(LAMEGO, 1948). Após esta análise penetra no debate sobre o domínio das montanhas, 
especialmente ao domínio da Serra do Mar (LAMEGO, 1950). 
             É importante salientar a ênfase dada na obra de Alberto Lamego, sobre a menção da 
relação entre o homem e a Guanabara, enquanto uma unidade desta área de baixada. A área que 
compreende o domínio da Guanabara se reporta a porção que está ao entorno da Baia da 
Guanabara. Esta área foi importantíssima no processo de ocupação na parte interior do estado, 
que além de ser um ponto estratégico de proteção militar (LESSA, 2006), a Baia de Guanabara foi 
um ponto visceral na circulação e troca de mercadorias existentes no período colonial (PRADO, 
2000).  
             Antes mesmo de Alberto Lamego fazer menção à “Região da Guanabara”, é encontrado 
nos relatórios do Engenheiro Hildebrando de Góes (1934) um apontamento sobre a diferenciação 
desta Baixada Fluminense. Este autor considera a Baixada Fluminense numa concepção 
geomorfológica, dividindo a mesma em quatro compartimentações distintas, a saber: a)Baixada 
dos Goitacazes; b)Baixada de Araruama; c) Baixada de Sepetiba; d) Baixada da Guanabara. 
           Essa divisão toma como referência às áreas de drenagem dos conjuntos de rios que cortam 
a Baixada Fluminense (geomorfológica).  Segundo Rafael Oliveira (2004), as perspectivas de 
divisão desta baixada para Hildebrando de Góes estavam associadas às obras de saneamento 
que visavam minimizar a problemática infra-estrutura da região. Nesta perspectiva, a razão de sua 
regionalização, não era apenas o conhecimento, mas a delimitação de uma ação e criação de 
prognósticos sobre está área.  
            É importante frisar a menção dada por Hildebrando de Góes sobre uma Baixada da 
Guanabara. Esta subdivisão consistia no diagnóstico das áreas entorno da Baia de Guanabara que 
tinha uma sensível relação com cidade do Rio de Janeiro. Entre suas particularidades estavam os 
problemas referentes ao saneamento básico e a drenagem de áreas alagadiças.    
             Neste mesmo sentido, podemos fazer menção à obra de Pedro Geiger e Myriam Mesquita 
(1956), que mesmo pensando uma “regionalização” mais apurada, envolvendo os aspectos 
econômicos e sociais, entende a Baixada Fluminense na mesma perspectiva de Alberto Lamego e 
Hildebrando de Góes. 
 Na divisão da Baixada Fluminense geomorfológica de Geiger e Mesquita (1956), 
empregam a relação existente entre a sociedade e o espaço natural, dando ênfase às relações 
econômicas que predominavam em determinadas áreas, no geral marcada pelas práticas agrícolas 
e as novas atividades que começaram a acontecer. Eram descritas como características o 
aparecimento de pequenos focos industriais e de uma onda de loteamentos. Diante dessas 



perspectivas Geiger e Mesquita (1956) dividem a “Baixada Fluminense” em quatro porções, a 
saber: a)Região Central da Baixada; b)Região das Lagoas; c)Região de Campos; d)Região da 
Guanabara. 
   A menção sobre a Região da Guanabara no trabalho de Geiger e Mesquita (1956) 
possui como caracterização, além da área entorno da Baia da Guanabara, as atividades agrícolas 
voltadas para citricultura (laranja) e explosão de loteamentos bem como os problemas referentes à 
infra-estrutura urbana.  
  Segundo André Rocha (2007) há uma caracterização presente nesta Baixada da 
Guanabara, que é percebida na interação sócio-territorial intensa com a cidade do Rio de janeiro. 
Tal interação era mais intensa com a porção territorial localizado a oeste da Baia de Guanabara, 
hoje conhecida popularmente como Baixada Fluminense, que se constituiu como uma 
“hinterlândia”_ da cidade do Rio de Janeiro. 
  É importante frisar que, antes das décadas de 1950 e 1960, a denominação 
“Baixada Fluminense” não era utilizada em relação à área periférica à cidade do Rio de Janeiro. É 
neste período também em que há a expansão do tecido urbano no estado fluminense, em especial 
na área entorno da Baia de Guanabara. Tal expansão urbana tem como pólo irradiador a cidade do 
Rio de Janeiro. No entanto, outros pontos foram importantes indutores da expansão do urbano 
nessa região, a saber: 
 
declínio das atividades agrícola, em especial da citricultura: após os anos de 1930 à  1940 os 
produtos agrícolas começam a perder mercado por conta das crises econômicas que se 
desencadeavam no mundo, muito induzidas pela crise da bolsa de Nova Iorque em 1929 e pelo 
início da 2º guerra mundial(1939-1945), que, de certa forma, prejudicaram as vendas desses 
produtos e por conseqüência afetaram as áreas produtoras, como aconteceu alguns pontos dos 
atuais municípios  Belford Roxo, Mesquita, e especialmente  Nova Iguaçu na qual se destacava 
como o principal exportador de laranja da América Latina no período em questão _; 
expansão de loteamentos e precariedade da infra-estrutura urbana : este fator é  desencadeado 
por conta da crise na produção agrícola, que coloca aos proprietários fundiários uma nova forma 
de fazer uso de suas propriedades, desta fez colocando à venda suas terras. Desse modo foram 
se expandindo loteamentos por vários municípios que, na maioria das vezes, eram postos sem o 
mínimo de infra-estrutura urbana - saneamento básico, pavimentação, iluminação pública e etc. 
(GEIGER & MESQUITA, 1956; SANTOS SOUSA, 2002); 
disposição de sistemas de integração rodoviária e ferroviária: isto se valida no uso das ferrovias 
para o deslocamento da população que antes era utilizado somente para o transporte de 
mercadorias, e a abertura de importantes rodovias durante as primeiras décadas do século XX, a 
Avenida Presidente Dutra, Avenida Brasil e Avenida Washington Luiz, que hoje servem como 
espinhas dorsais na ligação rodoviária das áreas periféricas ao núcleo central da cidade do Rio de 
Janeiro(ROCHA,2007); 
as migrações e o crescimento populacional : este último não pode ser ignorado, pois está 
diretamente ligado aos dois últimos tópicos. Durante este período algumas localidades da Baixada 
apresentaram um considerável índice de crescimento populacional, a saber: “Inhomirim, com 
423%; Vila de Cava, com 306%; Queimados, com 372%; Duque de Caxias, com 226% ” (ALVEZ, 
2003, p.62)_.  
 
  As associações entre os pontos mencionados contribuíram, de certo modo, para a 
passagem de uma paisagem rural para uma paisagem urbana, em especial os loteamentos que, 
de certa forma, estavam relacionados aos problemas de moradia. Pedro Geiger (1952, p.45-46) 
menciona este fato: 
(...) Nota-se uma aceleração na divisão das propriedades para loteamento e hoje é uma verdadeira 
febre na Baixada. 
 De um lado a inflação valorizando extraordinariamente  as terras,  e de outro, os problemas 
de moradia cada vez mais presentes para a crescente população carioca, te sido elementos para 
grande especulação em torno  de terras tão sedosas para os proprietários e companhias 
especializadas na execução dos Loteamentos. Loteamento que transforma paisagens rurais em 
urbanas também transforma terras cultivadas em terrenos baldios.(Grifo nosso)  
 



 
  A partir da afirmação de Pedro P. Geiger, podemos associar a produção do urbano 
na Baía de Guanabara com a intensa “febre loteadora” que é complementada com a expansão da 
Metrópole Carioca, induzida pela instalação de vias de circulação, que forneceram uma integração 
peculiar.  Em tal proposta Geiger ao “diferenciar áreas” nesta Baixada Fluminense cria uma forma 
de estudo e compreensão dos fenômenos particulares, dando ênfase ao fenômeno do loteamento 
na Baixada da Guanabara.  
                Neste sentido Maria theresinha de Segada Soares (1962, p.155) também associa uma 
singularidade a este recorte do espaço explicitado por Geiger , quando diz que: 
 
“A dispersão, a descontinuidade, são aspectos característicos do modo pelo qual se processa essa 
integração, que é orientada, em suas grandes linhas, pelas vias de circulação. São elas os 
principais agentes desta incorporação e os elos a ligar as diversas áreas na quais, de diversas 
formas, se vem realizando a urbanização do recôncavo” (Grifo Nosso) 
  
             Maria Theresinha de Segada Soares (ibem) ainda complementa que a área de topografia 
plana, a inexistência de relevos impedindo as comunicações terrestres foram fatores que 
possibilitaram a integração e expansão urbana do urbano em direção à Baixada da Guanabara. 
              De modo geral, percebe-se que diversos autores fazem menção a uma Baixada da 
Guanabara, que é rapidamente interligada os processo de expansão urbana da metrópole carioca. 
No entanto, não houve uma menção de “Baixada Fluminense” atrelada à idéia que conhecemos 
hoje: associada à precarização e violência social. Assim, os estudos regionais no estado 
fluminense atendiam a duas perspectivas: a de (re) conhecimento e estudo de regiões e a criação 
de prognósticos, neste último caso, mais presente na obra de Hildebrando de Góes.  
      Assim, procuraremos discutir a representação atualmente predominante de Baixada 
Fluminense bem como apresentar algumas tensões provocadas por uma indefinição do seu 
recorte, que se processa no conflito de interesses distintos sobre esta área.  
 
3- O mito da Baixada Fluminense e suas múltiplas representações e regionalizações. 
 
  
A noção de que se conhece hoje como Baixada Fluminense foge deste princípio ou razão 
estabelecida originalmente, uma vez que esta idéia atual representa uma regionalização com 
“definições” políticas, sociais e econômicas mais complexas, do que aquelas definidas por Alberto 
Lamego, P. Geiger e Hildebrando de Góes. Esta definição trás como composição os municípios 
que hoje fazem parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, localizados na porção oeste da 
Baía de Guanabara. 
Segundo Maria Terezinha de Segada Soares (1962), foi esta a porção territorial absorvida pela 
“célula urbana do Grande Rio de Janeiro”, intensificada pelas constantes ondas loteadoras, já 
apontadas por Geiger e Mesquita, e pelas novas instalações rodo-ferroviárias, servindo esta 
porção do território como um suporte da expansão urbana da metrópole carioca. 
Mas, afinal, por que esta porção é a que recebe o nome de Baixada Fluminense? E por que esta 
denominação nos representa algo melindroso, como morte, miséria e etc.? O processo de inserção 
à condição de periferia nos traduz uma via para entender o teor de tal representação? É neste 
momento em que há o Rapto Ideológico de Baixada Fluminense? 
Ao utilizarmos como referência o trabalho de Nelson Fernandes (1995) associado à revisão 
bibliográfica sobre o estado fluminense, poderíamos afirmar o último questionamento levantado, 
não mais como um achado, mas como uma premíssia, ou ponto de partida,  para elucidar as outras 
questões. Nelson Fernandes aponta que, no âmbito da produção social do espaço carioca, ocorreu 
uma mudança abrupta da categoria de subúrbio, não representando a idéia original que lhe era 
atribuída. 
   Uma vez que a idéia de Baixada Fluminense não é a mesma do seu sentido original, 
poderíamos afirmar que a Baixada Fluminense, assim como o conceito carioca de subúrbio, sofreu 
um rapto ideológico_, modificando a sua significação ou representação, num processo histórico de 
produção do espaço fluminense. Neste sentido, veremos como isso ocorreu. 



  No primeiro momento, a produção material desta porção do espaço, ainda nos 
séculos XVII e XVIII, havia uma grande conexão existente entre o Rio de Janeiro e a “Baixada da 
Guanabara”, esta “Baixada” é toda a porção territorial localizado a oeste da Baía de Guanabara, 
hoje conhecida popularmente como Baixada Fluminense.  
  Essa interação econômica se dava pela circulação de produtos que perpassavam 
as localidades dessa Baixada da Guanabara, uma vez que esta servia de entreposto comercial e 
área de produção agrícola, tais como a produção da laranja, cana de açúcar, aipim etc. Mas é 
somente nas décadas de 1920 e 1930 que se percebe a expansão urbana da cidade de Rio de 
Janeiro em direção a sua hinterlândia (ABREU, 1988), quando a cidade começa a passar por 
reformas urbanísticas importantes como a reforma Pereira Passos, que surge com o ideário de 
colocar a cidade do Rio de Janeiro aos moldes da modernidade, o que implicaria a retirada da 
população mais pobre da área central da cidade os expulsando para as áreas mais afastadas. 
 Construção da Baixada da Guanabara, enquanto periferia da cidade do Rio de Janeiro, tem 
seu processo intensificado após os anos de 1950 (LAZARONI, 1990). A incorporação à célula 
urbana ocorreu a partir das necessidades de absorver o crescimento populacional que os 
municípios sofreram nos anos 1940 e 1950, em especial, com a chegada de imigrantes de diversas 
partes do estado do Rio de Janeiro (região sul, noroeste e norte fluminense) e do Brasil (região 
nordeste, por exemplo).   
Para Simões (2007) o surto de crescimento da população, desencadeado ao longo da segunda 
metade do século XX, atribui ao território um uso intenso e “desordenado”. No caso da Baixada da 
Guanabara não houve um amparo em infra-estrutura básica, demonstrando a consolidação de 
expressões sócio-territoriais atrelados a uma condição de “periferia da periferia” aos municípios 
que irão compor a idéia atual de Baixada Fluminense (SANTOS DE SOUZA, 2002). 
  Desse modo a produção deste espaço se constrói totalmente “marginalizado” das 
instâncias reguladoras de ordem estatal, o exemplo dos loteamentos que receberam pífias 
estruturas. Ainda como um agravante, tais loteamentos foram construídos em terrenos de solos 
hidromóficos, que colocam em questão a fragilidade do processo de urbanização intenso, se 
repercutindo em verdadeiros impactos sócio-ambientais em dias de chuva intensa, provocando 
enchentes, doenças, danos materiais e etc. (FIALHO et all,2005). 
A ação de políticas públicas precárias promoveu o crescimento de um poder local, que se 
estruturou no vazio deixado pelo Estado, dando a possibilidade de ação de um poder “marginal” 
marcado pelos domínios dos “esquadrões da morte”.   
Para Alves (2003), cria-se um cenário ótimo para a presença destes “novos coronéis” que se 
caracterizam pela imposição de sua supremacia política pautada na “violência”. Em toda a Baixada 
Fluminense se consolidam espaços de violência e medo social. Tal perspectiva obteve tal 
evidência que um de seus municípios, Belford Roxo, esteve entre as cidades mais violentas do 
mundo durante os anos 1980 (ROCHA, 2007). 
Alguns títulos de reportagens de Jornais revelam isto: “Baixada, debate da criminalidade” 5 , 
“Baixada, em 6 meses: 198 homicídios, 136 misteriosos”6, “Baixada tenta mudar a imagem 
violenta”7 “Comissão de Justiça e Paz pede a ministro  medidas contra crime na Baixada”8 “Os 
mitos da Baixada Fluminense”9. Esses títulos  reforçam o imaginário da violência. Em um caso 
mais recente, no ano de 2005, ocorre na Baixada Fluminense mais um cenário desta violência, 
uma chacina, que ocorreu em vários bairros, obtendo uma repercussão internacional10, o que 
solidifica mais ainda esse tipo de representação. 
É importante salientar que no âmbito do governo estadual se presenciava um drama político, 
reportamos aí à ambigüidade política para região metropolitana que começara a se forjar no estado 
do Rio de Janeiro. 
 Esse drama advém da fusão entre os Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara. Durante 
as décadas de 1970, os limites de uma territorialidade simbólica entre estas partes eram 
significativos, prevalecendo mesmo depois da fusão no ano de 1974. O processo da formalização 
política da Região Metropolitana do Rio de Janeiro se projetou de maneira muito singular, pois a 
extensa malha urbana do Rio de Janeiro encontrava-se recortada por um desafio político, proposto 
pela existência de dois governos estaduais, um do antigo Estado da Guanabara (atual município 
do Rio de janeiro) e outro do Estado do Rio de Janeiro (composto pelos municípios da periferia da 
metrópole e do interior do estado). 



Assim, mesmo com a institucionalização da região metropolitana do Rio de Janeiro, as políticas 
para a mesma, em sua maior parte, sempre estiveram dissociadas de uma ação totalizante, posto 
as representações sócio-territoriais dos espaços bem definidas no cerne do urbano fluminense. 
Tais representações coincidem com as palavras de Milton Santos (2005), sobre uma distinção 
territorial dentro da região metropolitana entre um espaço luminoso e um espaço opaco.  
O espaço luminoso, marcado pela centralidade cultural e econômica de uma metrópole nacional, a 
cidade do Rio de Janeiro, estabelecida como uma vitrine do Brasil para o mundo (LESSA, 2003). O 
Espaço opaco é aquele entendido como o marginalizado, a periferia, o lugar forjado pelo processo 
de produção que se revela desigual e combinado, o que podemos, de certa forma, enquadrar a 
Baixada Fluminense. 
A representação de um espaço opaco, marginalizado, periférico à Baixada Fluminense vai ser 
predominante, especialmente pela promoção de políticas precárias por parte do poder político 
estatal: saneamento básico, pavimentação de ruas, iluminação pública, áreas de lazer de domínio 
público, etc. É, portanto, com essa representação, que as principais notícias de jornais e revistas 
se voltavam para a qualificação da “Baixada Fluminense”.  
Segundo Alvez (2003), em uma reportagem sobre a chacina na Favela de Vigário Geral, localizada 
no município do Rio de Janeiro, obteve um comentário que muito chamou atenção do autor, onde, 
durante a entrevista uma deputada federal transcreveu que lamentava o que ocorria em “uma 
favela da Baixada Fluminense”. A questão que se processa é: será que a violência e o medo são 
as diretrizes da representação da Baixada Fluminense?   
  Diante das descrições sobre a produção material desta Baixada da Guanabara, 
percebe-se que há uma Rapto, ou substituição, de sua nomenclatura que serve para representar e 
qualificar os significados de uma produção desigual no urbano metropolitano fluminense. E no 
período hodierno serve para justificar projeções políticas e ideológicas sobre este espaço, seja 
feito por uma “ordem próxima”, ou seja, feito por uma “ordem distante”.  
    A emergência de inúmeras regionalizações acompanha a questão de algumas “razões” 
da região da Baixada Fluminense: criar prognósticos, coordenar ações e realçar regionalismos 
políticos. Todas essas “regionalizações” confabulam choques de representações, que irão 
sintetizar uma diversidade territorial em torno de suas intencionalidades, vejamos algumas: 
 
Definição do SEDEBREM – Para alguns autores caracteriza mais como uma composição política 
(OLIVEIRA, 2004) em torno deste órgão de planejamento. Seu intuito original estaria baseado na 
razão de coordenar e criar prognósticos de ação para o desenvolvimento da mesma. No entanto, 
atualmente, serviria para realçar alianças políticas entre o governo do Estado do Rio de Janeiro e 
as lideranças políticas locais. Um importante fator é a criação de uma Secretaria Estadual da 
Baixada Fluminense que toma como pressuposto a definição regional do SEDEBREM 
Representação regionalização da Baixada Fluminense proposta pelo SEDEBREM 
 
 Definição regional pautada na história territorial - esta concepção é orientada pela “razão” dos 
estudos de caso de uma história e geografia regional. Tais trabalho enfatizam a problemática de 
suas definições da regionalização do SEDEBREM. A perspectiva compartilhada por muitos autores 
é que está Baixada Fluminense seria composta pelos municípios desmembrados do antigo 
domínio territorial de Nova Iguaçu (SIMÕES, 2007, SANTOS SOUSA, 1996). Outros autores 
tomam com base os antigos estudos, como o de P.Geiger, sobre a relação do “Tabuleiro da 
Guanabara” _ com a metrópole do Rio de Janeiro (BEZERRA, 2004; TORRES, 2005). Nesta 
segunda linha de pensamento os municípios de Magé, Guapimirim não estariam relacionados á 
porção oeste da Baixada Fluminense, mas a “Porção leste da Baia da Guanabara”. Podemos 
mencionar então a problemática dos municípios de Paracambi, Seropédica e Itaguaí, nesta 
indefinição. 
 
Interesses locais de representação territorial - neste caso varia da intenção proposta, seja para 
uma finalidade cultural, política ou econômica. Um bom exemplo é a representação feita pela 
Secretaria de Turismo e Guapimirim. Para esta, pertencer a Baixada Fluminense pode levá-la a 
prejuízos econômicos, visto que poderia acarretar numa suposta diminuição do fluxo de turista 
para o local, sendo assim preferível se afirmar pertencente à região serrana do estado. 
 



_Representação da regionalização da Baixada pela proposta da secretaria de turismo de 
Guapimirim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN) – A representação regional proposta por 
este órgão toma como base o desenvolvimento industrial, que acompanhou a área da Baixada 
Fluminense no ano de 2007. Tal proposta tem como base a delimitação de uma área para estudo e 
criação de prognósticos de desenvolvimento econômico. Nesta definição até os municípios de Paty 
de Alferes, Mangaratiba e Miguel Pereira são incluídos na diversidade territorial do 
“desenvolvimento da Baixada”. Esta regionalização tenta integrar os municípios onde foram 
registradas as maiores altas de crescimento econômico, segundo a sondagem econômica regional 
do primeiro trimestre de 2007, merecendo titulação “Em expansão: estudo da Firjan revela um 
crescimento da indústria e do emprego na Baixada”, contida no caderno especial do Jornal do Dia 
de 1 de julho de 2007. É importante frisar que a FIRJAN divide a baixada em “duas regionais” 
tendo nos municípios de Nova Iguaçu e Duque de Caxias os locais de sede destas “regionais”.  
Representação da regionalização proposta pela FIRJAN  
_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ 
 
 
Planos de ação e intervenção diversas – neste plano se estabelecem infinidades de recortes para 
a Baixada Fluminense, tais regionalizações encontram-se baseadas em “razões” instrumentais: 
operacionalizar e definir ações. Existem inúmeros exemplos sobre esses tipos de recortes, no 
entanto utilizaremos a regionalização que compreende como diversidade territorial os municípios 
de Belford Roxo, Nova Iguaçu, mesquita, São João de Meriti e Duque de Caxias.  
 
Representação de uma proposta do Programa Baixada Viva com 
_destaque  para ilustrar sua área de ação. 
 
 
  
 
 
 
     _ 



È importante salientar que esta representação regional foi utilizada por de diversos agentes 
governamentais (Projeto Nova Baixada e Baixada Viva) e não governamentais (Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense – CIBAF - composta pelo Ministério da Saúde, 
ENSP/ Fiocruz, Escola de Saúde da Catalunha). Ilustrando, assim, uma Baixada Fluminense 
operacional, voltada pra a execução de planos de intervenção material.  
 
Considerações Finais 
 
 
  Diante de esses exemplos, se torna evidente que há um impasse numa definição regional 
para a Baixada Fluminense, sendo esta utilizada como um instrumento  operacional  ação de ação 
no espaço. Hodiernamente, diferentes ações dos poderes públicos (locais, estaduais e federais), 
órgãos de planejamento, associações, e grupos empresariais, têm modificado as estruturas sócio-
espaciais desta área, seja no âmbito político ou no econômico. Essas modificações têm 
contribuindo para a emergência de diferentes “representações” sobre a composição territorial desta 
Baixada Fluminense. Deixando evidente que há um impasse político sobre sua “composição 
territorial”, envolvendo interesses de grupos mais diversos. 
 Discutir qual é a unidade da Baixada Fluminense, nos impediria perceber essa “jogada 
representacional” que toma de assalto o conceito região, não o seu conteúdo, mas suas 
possibilidades de ação ou sua razão. Estabelecer o recorte, no espaço é como no verbete latim, 
reger ou dominar. A cada recorte para a Baixada se vislumbra um interesse, a cada interesse uma 
estratégia regional e a cada estratégia regional encontramos um teor representacional que 
sustenta sua razão. 
 O conceito de representação se mostra fundamental no entendimento desses inúmeros 
recortes, regionalizações, para a Baixada Fluminense. É evidente que ainda é necessário um 
maior aprofundamento na associação de tal temática, no entanto, isto não invalida as construções 
feitas aqui, mas com um tom provocativo sobre a associação da temática em questão. Pois o ato 
de regionalizar, como um instrumento operacionalizador é uma verdade, baseada na própria 
essência do fenômeno regional. Regionalizar é projetar sobre o espaço uma visão do mundo, uma 
representação, ou resgatando novamente Bourdieu: uma forma de impor a dominação através de 
“di-visão” do mundo. 
 Não queremos esgotar aqui as infinidades de possibilidades geradas pela associação entre 
as representações e as regionalizações sobre a Baixada Fluminense, mas se de alguma forma 
conseguimos introduzir provocações e questionamentos que envolvem a temática de modo teórico 
e empírico, que dêem condições de desdobramentos futuros, já nos damos por satisfeitos.  
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