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Resumo: 

  

 O presente trabalho pretende apresentar resultados de nossa pesquisa de doutorado na 
temática que envolve a geografia política e a instrumentalização das representações como 
recurso metodológico para entender as tessituras de poder que compõem o território, tomando 
como exemplo o jogo de representações que envolvem a Baixada Fluminense. Essa área se 
constitui como parte integrante da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Nos 
últimos vinte anos sua dimensão, limites e sentidos territoriais são postos em questão. Há uma 
difusão de novos sentidos para a “Baixada” por parte de diferentes grupos econômicos e 
políticos, que traduzem, na verdade, seus projetos de poder que legitimam a apropriação desta 
área. Esta apropriação é percebida seja na construção e instalação de condomínios industriais 
seja na consolidação de projetos políticos em torno no voto. Assim, se as representações são 
formas de conhecimento do mundo e das coisas que ele compõe (BAILLY, 1995) elas podem ser 
entendidas como parte constituinte do território (RAFFESTIN, 1993) por insinuarem as formas de 
sua apropriação, servido, assim, como uma ferramenta analítica no campo da Geografia Política. 
Outrossim, além de tratar da aproximação entre território e representação discutiremos a 
possibilidade de pensar a representação como opção metodológica a partir da exemplificação 
das representações criadas por agentes econômicos e políticos para a Baixada Fluminense.   

Palavras-Chaves: Geografia Política, Representações, Território, Apropriação, Baixada 

Fluminense. 

 

 

Considerações Iniciais.  

 

  A Geografia Política pode ser considerada um dos campos mais antigos que permeia a 

ciência geográfica. Para Guilherme Ribeiro (2012) a própria geografia já nasceria política, 

percebido nas obras de Paul Vidal de La Blache e Frederic Ratzel, pela função que 

desempenhava nas estratégias dos Estados. Para alguns, a materialização da Geopolítica. 

                                                             
1 Bolsista de Doutorado do Conselho Nacional de desenvolvimento Científico – Cnpq/Brasil. 



 Não queremos aqui expor o debate a cerca da definição ou dissociação entre Geografia 

Política e Geopolítica2, mas destacar a relação pertinente entre geografia e poder insinuadas na 

apropriação do território e nas estratégias que o delimitam. 

 O debate sobre os estudos territoriais tem ganhado grandes projeções no Brasil e na 

América Latina. É comum a rotulação do termo território em diferentes pesquisas, sobretudo, 

pela capacidade de operacionalização no reconhecimento das estruturas de poder que compõe 

as relações sociais. 

 Os estudos de Rogério Haesbaert (2004) e de Marcos Aurélio Saquet (2007) destacam 

essa questão ao apresentarem o caráter multidimensional da qual devem ser tratados a 

perspectiva territorial. Nesta perspectiva, são relevantes aproximações: a forma como se constrói 

o território, os atores envolvidos e suas estratégias de delimitação do mesmo. 

 Claude Raffestin (1993) indica que a compreensão do território passa pelo entendimento 

das tessituras de poder que o compõe. As ações dispostas pelos diferentes atores e agentes na 

construção de seus poderes envolvem uma espacialidade, quando não, está se revela produto 

desta mesma relação.  

Essa relação é imbuída de dimensões materiais e simbólicas que se complementam na 

legitimidade da apropriação e produção territorial. Logo, as representações, ideologias e 

imagens produzidas por esse grupos são intimamente próximas da apropriação, intervenção e 

transformação das estruturas espaciais (ROCHA, 2009). 

 Essas estruturas são produzidas em práticas/ações e por representação (LEFEBVRE, 

2006). As representações são partes inerentes das vida social (CERTAU, 2009). Ao mesmo 

tempo em que elas carregam significado são significantes (HALL, 2007) e permitem o olhar 

sobre o que agentes e atores sociais dizem ou querem dizem (ROCHA, 2011). 

 Se as representações são formas de conhecimento do mundo e das coisas que ele 

compõe (BAILLY, 1995(b)) elas podem ser entendidas como parte constituinte do território 

(RAFFESTIN, 1993) por insinuarem as formas de sua apropriação, servido, assim, como uma 

ferramenta analítica no campo da Geografia Política. 

Esta conclusão se apresenta diante da interpretação relacional sobre o território. Marcos 

Aurélio Saquet (2011) sublinha que a perspectiva relacional coloca na pauta elementos das mais 

diferentes ordens: materiais, históricos e simbólicos. Neste sentido, a representação com parte 

                                                             
2 Este debate está presente em diferentes trabalhos ver Raffestin (1993), Castro (2005), Costa (2008) e Font e Rufí 

(2006). 



do mundo simbólico (BOURDIEU, 2007) poderia compor o quadro de variáveis que deveriam ser 

consideradas numa análise ampliada sobre o território.  

Neste mesmo tom, Claude Raffestin (1993) indica que o território é produto e produtor de 

relações de poder. Entende-se que ele é produzido, logo há jogos de interesse em sua 

delimitação no espaço. Assim, a própria produção da representação seria uma forma de 

apropriação: 

 

Produzir uma representação do espaço já é uma apropriação, uma 

empresa, um controle portanto, mesmo se isso permanecer nos limites de um 

conhecimento. Qualquer projeto no espaço que é expresso pro uma representação 

revela a imagem desejada de um território, de um local de relações. (RAFFESTIN, 

1993, p.144 [grifo nosso]) 

 

Neste sentido, nos indagamos: podemos dizer que há uma geografia política das 

representações? De que modo ela se manifestaria na apropriação do território? 

 Na tentativa de responder estas questões, este trabalho apresenta a análise feita sobre 

as estratégias de atores e agentes de poder na produção de representações sobre uma área 

conhecida como Baixada Fluminense, localizada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

Brasil. Os resultados que serão apresentados se constituem como parte das pesquisas 

realizadas em nosso doutoramento no programa de Pós-graduação em Geografia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, entre os anos de 2010 e 2013.  

Tendo em vista as considerações feitas sobre a construção conceitual do território, 

ativemo-nos da perspectiva de que há diferentes grupos com maior ou menor projeção para 

demarcar o território e logo produzir representações sobre ele, Logo, foram destacadas duas 

etapas importantes: [a] o mapeamento dos atores e agentes envolvidos; e [b] catalogação e 

análise das representações contida em folders, propagandas de jornais e outros meios, 

produzidas sobre a Baixada Fluminense.   

Consideramos ser importante mencionar que o posicionamento teórico se tornou 

metodológico no que tange no mapeamento dos grupos que serão destacados. Tal opção advém 

da análise feita por Guy Di Meó (2001), para quem os todos os grupos seriam produtores de 

territórios, entretanto, alguns teriam “maior força” ou legitimidade para exercê-lo. Logo, devido a 



amplitude do tema consideraremos apenas os atores políticos e agentes econômicos 

hegemônicos3. 

Entretanto, para situar o debate a respeito de uma geografia política das representações 

exemplificada pelo o estudo em questão, se torna oportuna à divisão desta exposição em duas 

partes: [1] A Baixada Fluminense – território e representação - esta primeira com a intenção de 

expor o contexto histórico-geográfico da relação contida na produção de Representações e a 

Baixada Fluminense; e [2] Representações entre projetos e jogos de poder – na apropriação do 

território - esta segunda é fruto da análise sobre a intencionalidade das representações 

produzidas por atores e agentes envolvidos nesta trama da geografia política. 

 

A Baixada Fluminense – território e representação. 

 

 A Baixada Fluminense se constitui hoje como parte integrante da Região Metropolitana 

do Rio de janeiro, Brasil (Ver mapa 1). O debate a cera de seus limites e imprecisão dos 

municípios que o compõe está presente em quase todas as teses e dissertações que tratam de 

temas específicos ou gerais sobre a Baixada4. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3  Neste trabalho entendemos atores e agentes hegemônicos aqueles que detêm maior força para difundir suas 

representações nos canais midiáticos e dispõem de determinada credibilidades em seus respectivos campos pela 

posição que ocupam. 

4  Sobre este assunto sugerimos ver as teses de doutorado José Claudio Alves (1998) Ana Lucia Enne(2002), 

Alessandra Siqueira Barreto (2006), Manoel Ricardo Simões (2006) e a dissertação de mestrado de André Rocha 

(2009) e os livros de Simões (2012) e Rafael Oliveira (2004). 

 

Mapa 1 – Localização da Baixada Flumiense na Região Metrooliatana do Estado do Rio de Janeiro - 

Brasil. (organizado pelo autor) 



 

A principal controvérsia reside na nomenclatura Baixada Fluminense que ao abarcar, 

num primeiro momento o sentido geomorfológico, de áreas limítrofes ao mar, indicaria, 

supostamente, a inclusão de mais municípios para além daqueles 13 destacados no mapa5. 

Entretanto, já indicamos em nossa dissertação de mestrado que os problemas relativos à 

ambivalência posta em sua composição territorial estariam associados ao estatuto de 

legitimidade de sua representação (ROCHA, 2009) o que produziria uma verdadeira geopolítica 

da inclusão-exclusão6 (LIMA; ROCHA, 2010). 

 Destarte, a representação hegemônica, comumente aceita, que relaciona a Baixada à 

condição de periferia, miséria e violência social serviria como pivô deste empasse. 

Representação que ao mesmo tempo: legitima status quo no cenário político regional, alimenta 

dialeticamente outras demandas recentes no campo econômico. Ponto na qual reside o fio 

condutor da análise da geografia política de suas representações. 

  Essa Representação Hegemônica se consolidou ao longo da segunda metade do 

século XX, fruto de elementos oriundos da conjugação da produção territorial da metrópole e das 

práticas políticas dos grupos sociais em âmbito local (municípios) e regional (Estado).  

Como primeiro elemento desta conjugação, podemos mencionar a incorporação desta 

área a lógica urbana na condição de periferia.  Segundo Segada Soares (1962), essa 

incorporação decorre por intermédio da expansão de vias de transporte, em especial, as 

ferrovias e rodovias que acabaram por induzir a expansão urbana em direção à porção oeste da 

Baía de Guanabara.  Entretanto, Simões (2007) sinaliza que o tecido urbano nesta área não 

decorre apenas da fixação destas vias de circulação, mas também de uma ocupação 

embrionária, decorrente das concentrações populacionais em torno das atividades econômicas 

locais. 

                                                             
5 A referência aos trezes municípios da Baixada Fluminense que estão presentes no mapa expressa aqueles que 

hoje são aceitas pela Sub-Secretaria da Baixada Fluminense (Governo Estadual) e da Associação de Prefeitos da 

Baixada. A saber: Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Paracambi, Belford Roxo, Mesquita, Nilópolis, São João de 

Meriti, Duque de Caxias, Magé, Guapimirim, Itaguaí e Seropédica. Ainda é importante destacar que entendemos 

com Baixada Fluminense os municípios localizados na porção central e oeste da baía de Guanabara que foram 

incorporados pela célula urbana do Rio de Janeiro. 

6 Essa geopolítica da inclusão-exclusão se expressaria pela entrada e saída de municípios na composição da 

Baixada na medida em que o sentido de sua representação pudesse beneficiar ou prejudicar os interesses políticos 

do mesmo. A entrada e saída  

 



  Ainda sobre este elemento, Maurício de Abreu (2006) destaca que por conta de 

modificações no uso do solo na cidade do Rio de Janeiro, sua periferia direta, acabaria por sofrer 

alterações que forçaria a ocupação territorial desta área para habitação popular e após os anos 

de 1950 de uma “nova” atividade fabril. Ainda, decorrentes do declínio das atividades agrícolas, 

entre 1930-1950, esta área passaria a ser incorporadas ao urbano fluminense por intermédio dos 

loteamentos. Sobre este assunto, Pedro Pinchas Geiger e Ruth Santos (1954) destacam que 

esses loteamentos foram “símbolos” da mudança para uma paisagem urbana na Baixada 

Fluminense.   

 O segundo elemento é fruto daquilo que chamamos de “desestruturação urbana”. 

Utilizamos este termo para mencionar o passo que fomentou a incorporação destas áreas na 

condição de periferia. De um lado marcado pela “ausência” de infraestrutura e equipamentos 

urbanos que destituiu grande parte do território a seguridade plena dos direitos no urbano, de 

outro pautado na divisão territorial do trabalho onde esta área serviria de habitação para maior 

parte da mão de obra que trabalharia na metrópole carioca. Neste quesito, as representações 

sobre falta de infraestrutura urbana associadas as enchentes e a escassez de recursos se 

multiplicaram em jornais e revistas de circulação no âmbito do estado do Rio de janeiro e do 

Brasil. A marca de região empobrecida, percebida pelo forte movimento pendular de seus 

habitantes, em especial, daqueles imigrantes nordestinos somam-se a representação desta área. 

Neste quesito, para alguns historiadores a “Baixada” adquiriria uma condição: periferia da 

periferia (SANTOS, 2002) tendo em vista a precariedade da “desestruturação urbana” que se 

mostrava diferentemente do próprio subúrbio carioca.  

 O terceiro e último elemento consiste na prática de reprodução do poder local. Para José 

Claudio Alves (2003) essa se tornou evidente através da prática da violência. Violência que não 

deve ser interpretada, apenas, como as práticas as execução, mas no terror simbólico e 

coercitivo que os “determinados grupos” desempenhavam na localidade. Ana Lucia Enne (2002) 

destaca que foi comum nos noticiários a presença de reportagens que tratavam a Baixada como 

“espectro da violência”.  Violência velada que acompanhou durante muito tempo a vida política 

desta área (BARRETO, 2009). 

 A conjugação destes elementos culminou na construção de uma “Baixada Fluminense” 

distinta daquela que originou seu nome. Hoje associada a uma representação hegemônica de 

pobreza urbana, miséria, violência social, é comumente personificada e reificada em discursos 

políticos cuja sua menção permite um (re)arranjo de poder.  

Entendemos que esta Baixada se constitui como uma representação territorial de poder 

(ROCHA, 2011), lócus de uma geografia política, onde práticas e representações permite a 



apropriação deste território no urbano metropolitano fluminense. Neste sentido, abra-se a 

necessidade de um maior detalhe sobre como os jogos de poder se constituem e como 

representação a pode justificar a apropriação do território. 

 

Representações entre projetos e jogos de poder – na apropriação do território. 

 

A Baixada ganhou uma diferenciação qualificada no que tange sua produção material e 

imaterial ao longo da segunda metade do século XX. A qualificação empregada ao espaço é na 

realidade fruto das relações sociais, que envolvem práticas e representações (MASSEY, 2008; 

LEFEBVRE, 1972). Contudo, atualmente construção da representação da Baixada Fluminense 

passa pela reinvenção de seus sentidos.    

A reprodução dos sentidos, se vistos pela ótica da apropriação e do controle, travestem 

a construção do território (RAFFESTIN, 2010). Contudo, é importante esclarecer isto a respeito 

da “Baixada Fluminense e seus novos sentidos”. 

Um primeiro ponto reside na noção de que embora a “Baixada” seja socialmente 

reconhecida ela não existe enquanto órgão de planejamento e gestão oficial por parte dos 

governos estadual e federal, estando “esse território fora do mapa”. Isto coloca em debate deste 

os limites territoriais desta área até sua legitimidade.  

O segundo ponto, que é complementar ao primeiro, está o fato de que nos últimos 20 

anos esse território ganha espaço de representação em outros “mapas”. Ela ganha intensidade 

representacional no campo da política (BARRETO, 2007) e notoriedade no cenário econômico 

(SIMÕES, 2007; OLIVEIRA, 2003), o que coloca aos atores políticos e agentes econômicos a 

disposição de discursar, representar e se apropriar desta área.  

Neste sentido, o jogo de quem representa e como representa traduzem uma geografia 

política da representação, por induzir, além de novos sentidos e imagens para a Baixada, 

reafirma uma lógica de apropriação deste território. É no campo político e econômico que jogos 

de poder aparecem com mais força. 

No que tange ao campo político, os anos de 1990 foram importantes por marcar o 

movimento das emancipações na Baixada (SIMÔES, 2006). Esse fato foi primordial para 

aumentar a visibilidade política e econômica da “região”, sobretudo, pela reestruturação espacial 

que iniciaria em toda metrópole fluminense (ROCHA: OLIVEIRA, 2012). Em consonância as 



emancipações, o surgimento de algumas instituições e organizações7 que reforçam a 

representação de uma “Baixada” emergem neste mesmo período.  

Como exemplo, podemos destacar: a) a Associação de Prefeitos da Baixada 

Fluminense, criada no início anos 1990; b) ações do governo Estadual na constituição de uma 

secretaria específica para Baixada Fluminense; c) presença da Federação das Indústrias do 

Estado do Rio de Janeiro [FIRJAN] com duas regionais na Baixada e promoção de debates 

sobre o desenvolvimento regional; d) Empresas do mercado Imobiliário – incorporadoras e 

construtoras – que fomentam a construção de novos condomínios fechados e apart-hotéis na 

região.8. 

Destarte, a confluência de interesses comuns soma-se produziram a afirmação do 

Decreto de Estadual Nº 3.222 de 02/05/2002 que cria o dia da Baixada Fluminense, 

comemorado todo dia 30 do mês de Abril.  Um exemplo da convergência desse interesses que 

buscam legitimar uma Baixada. Cabe uma pergunta: Baixada para quem? 

 Ao passo que são percebidas taxas de crescimento econômico consideráveis em alguns 

municípios, o aquecimento do mercado imobiliário na Baixada, em especial em Nova Iguaçu com 

construções de apartamentos com valores a partir de 200 mil reais, e alguns que ultrapassam a 

800 mil reais (Simões, 2011), têm-se induzido o aparecimento de novas formas-conteúdo em 

diversos municípios (ROCHA, 2011(b))9. Somados a expansão do setor terciário e industrial 

nessa região por conta do potencial logístico que vem se desenhando com a criação do Arco-

Metropolitano (RJ-109) 10 e de outras vias de circulação como a Transbaixada, propostas de 

urbanização e saneamento ambiental surgiram após os anos de 199011 com a intenção de 

                                                             
7  É salutar apontar que alguns autores chamam a atenção para o papel das instituições e das organizações nas 

delimitações de territórios (STORPER, 1997; AMIM; 1998) que muitas vezes tem como plataforma de sustentação 

as particularidades regionais e legitimam suas ações no reforço destas particularidades (PIRIES DO RIO & EGLER, 

2003) 

8  É importante esclarecer que também se fortalecem instituições de movimentos cunho histórico e cultural como o 

IPAHB e a APPH-CLIO que reforçam sua representação da Baixada e sua existência pautadas nos aspectos sociais 

que marcaram a região em diferentes temporalidades. 

9 É importante mencionar as recentes menções que a mídia vem dando a Baixada Fluminense como um espaço de 

prosperidade. Neste sentido observar-se o comentário da Reportagem do jornal valor Econômico de 29/03/2007 que 

cita que “a Baixada deixa de ser Baixada” com “Porte de condomínios da Barra da Tijuca, estilo nobre” 

10  Tais dados mereceram destaque em uma reportagem em jornal de grande circulação no Estado do Rio de 

Janeiro com o título: “Em expansão: estudo da Firjan revela um crescimento da indústria e do emprego na Baixada”, 

contida no caderno especial do Jornal O Dia de 1 de julho de 2007 

11 Como exemplo os programas Novos Baixados e o Baixada Viva. 



 

Figura 1 – Projetos de segurança para a Baixada em cartilha  proposta por Sergio Cabral e 

endereçada a eleitores da Baixada Fluminense. Maio de 2010. 

melhor delimitar os territórios eleitorais nesta área que representa 36% do eleitorado do estado 

do Rio de Janeiro. 

Outrossim, o papel dos atores e agentes na difusão de representações e novos sentidos 

insinuam, em parte, uma concordância da tentativa de legitimar a Baixada enquanto ente 

diferenciado no contexto metropolitano fluminense. Essa legitimidade prescreve a forma como 

esta deverá ser apropriada. Onde percebemos as tensões e disputas neste cenário. 

Como exemplo, os programas de saneamento “Nova Baixada” e “Baixada Viva”, que 

carregam no nome um sentido de “inovação para a região” mostram como as representações de 

mazelas urbanas podem ser substituídas diante ações decorrentes desta política pública. Dando 

as “elites políticas” uma posição considerável nos desdobramentos “eleitoreiros”. Cabe a menção  

de que foram difundidas mapas da Baixada Fluminense que contemplavam apenas ações em 

municípios partícipes do alinhamento do governo estadual. Delimitando através de uma 

representação cartográfica o que seria “Baixada Fluminense” para aquela política de governo. 

As propagandas políticas se fazem, inclusive, com suporte na representação 

hegemônica. Pensando o exercício do controle material e simbólico do território (HAESBAERT, 

2004), as propostas de ação da figura 1, revelam as estratégias voltadas para a representação 

de violência que marcou a Baixada Fluminense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
 



O atual governador do estado Rio de Janeiro propõe o modelo de segurança pública 

implantado na cidade do rio de Janeiro nas mesmas bases para a Baixada, presumido que a 

prática da violência ocorre nos mesmos moldes que nas favelas cariocas. Além de reafirmar tais 

práticas como estruturantes simbólicos da Baixada, alimenta através de uma política 

diferenciada, um território eleitoral na Baixada, que lhe rendeu quase 70% dos votos válidos nos 

municípios da Baixada12. 

José Claudio Alves (1998) destaca que a práticas da violência na Baixada não possuem 

as mesmas características daquelas da cidade do Rio de Janeiro. O referido autor ainda aponta 

que a estruturação de grupos de extermínio na Baixada durante as décadas de 1970 e 1980 tem 

uma íntima ligação com o poder político institucionalizado (na figura de vereadores, deputados e 

prefeitos eleitos). Assim, a reprodução da violência na Baixada é também uma faceta da prática 

política.  

Em consonância a essas afirmações, Barreto (2006) aponta os mitos construídos em 

torno de algumas personalidades políticas que reafirmam a partir de suas trajetórias e suas 

imagens a representação de violência e pobreza para a Baixada. Representação reificada, nos 

discursos como um verdadeiro “mito da necessidade”13 com o intuito de reafirmar as os territórios 

do voto. Além de transformar a Baixada num dispositivo de negociação territorial.  

Essa questão pode ser exemplificada, no debate em 2005 em torno da instalação da 

refinaria de petróleo no estado do Rio de Janeiro, hoje instalado em Itaboraí.  

A Associação de Prefeitos da Baixada chegou a pleitear junto ao então presidente da 

república, Luis Inácio Lula da Silva, a instalação desta refinaria no município de Itaguaí. No 

referido encontro o então presidente da associação, Lindberg Farias, direcionou o discurso de 

carência da região apontando-a como “a mais pobre do Estado”, mas que visualiza 

potencialidades produtivas com tal investimento na “Baixada”: 

 

Todos os critérios conspiram para a construção da refinaria em Itaguaí. A 

obra vai gerar novos empregos e atender a uma população de cinco milhões de 

habitantes na Baixada, região mais pobre do estado", disse Lindberg. Construir a 

refinaria em Campos, acrescentou o prefeito, significa um investimento adicional de 

                                                             
12 Fonte: TRE-RJ - Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Dados disponíveis em <http://www.tre-rj.gov.br/ 

>. Data do acesso: 15/11/2011. TSE - Tribunal Superior Eleitoral. Dados disponíveis em < 
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2006/votacao-no-municipio-pais-2006>. Data do acesso: 
21/11/2011 
13  Ver Iná Elias de Castro (1992) quando destaca o mito fundador da reprodução das relações de poder no nordeste 

brasileiro. Mitos que se fundam na pobreza e na natureza climática da região que respaldaria as políticas 

assistencialistas. 

http://www.tre-rj.gov.br/
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2006/votacao-no-municipio-pais-2006


US$ 542 milhões, verba que poderia ser utilizada para outros fins. "Eu não consigo 

entender as motivações para que essa refinaria não seja em Itaguaí"14. 

 

 A representação de uma Baixada pobre foi o recurso pelo qual se projetou a plataforma 

de se propor uma mudança, na realidade, voltada para o desenvolvimento da “região”. E, 

contraditoriamente aos discursos de Lindberg frente à Associação de Prefeitos da Baixada, a 

FIRJAN apontou esta área, no ano de 2007, como a de maior dinamismo no setor industrial no 

estado do Rio de janeiro. O que nos coloca a confrontação os sentidos e representações que se 

desenha sobre a expressão “Baixada”. 

Podemos pensar que se representação hegemônica da Baixada permite sua apropriação 

e mesmo sua significação no campo político. Para o campo econômico e seus agentes essa 

representação necessita ser refutada, na tentativa de expressar os dinamismos econômicos 

oriundos da exploração do território em duas vias: especulação no uso do solo [por parte das 

incorporadoras e construtoras] e legitimidade na redefinição de espaços de produção industrial 

[proposta da Firjan]. 

A FIRJAN é um agente representante do campo econômico que reafirma novos sentido 

imbuídos de “prosperidade” para essa Baixada. Em seminários sobre o “futuro da Baixada” 

realizados em dois municípios (Nova Iguaçu e Duque de Caxias) os planos e projetos para o 

desenvolvimento regional apontam para o aproveitamento das potencialidades produtivas e 

logísticas em que a Baixada esta inserida.  

Em reportagem divulgada pelo site G1, o portal de notícias do grupo Globo, foi 

destacada a fala de Cristiano Prado, gerente de competitividade industrial do sistema FIRJAN, 

que apontava que “a Baixada tem um potencial enorme e vai ser um grande participante desse futuro 

do Rio de Janeiro”15. É importante pensarmos como as novas dinâmicas territoriais num plano 

econômico transformam o sentido sobre a Baixada Fluminense, que tem na fala da FIRJAN uma 

projeção de desenvolvimento. 

                                                             
14 Fonte: Reportagem Agência Brasil 28/11/2005. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2005-11-

28/prefeitos-da-baixada-fluminense-defendem-em-audiencia-com-lula-construcao-de-refinaria-em-itaguai. Data do 

acesso 26/11/2011.  

15  É importante destacar que participamos deste seminário na posição de ouvinte. Este foi um ponto crucial para 

entender os conflitos de interesses entres os campos econômico e político na legitimidade destes novos sentidos 

para a Baixada. Ainda deste evento podem estão disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/2011/08/prefeitos-discutem-futuro-do-rj-em-seminario-na-baixada-fluminense.html data do acesso 

28/11/2011 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2005-11-28/prefeitos-da-baixada-fluminense-defendem-em-audiencia-com-lula-construcao-de-refinaria-em-itaguai
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2005-11-28/prefeitos-da-baixada-fluminense-defendem-em-audiencia-com-lula-construcao-de-refinaria-em-itaguai
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/08/prefeitos-discutem-futuro-do-rj-em-seminario-na-baixada-fluminense.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/08/prefeitos-discutem-futuro-do-rj-em-seminario-na-baixada-fluminense.html


As representações que surgem em torno desses municípios foi espacializada e apresentados 

nos referidos seminários. Cabem menções e uma avaliação sobre o material apresentado por 

Cristiano Prado, onde ele destaca as questões colocadas em torno do potencial logístico e produtivo 

na Baixada, onde destaca a necessidade de produzir a ocupação de áreas “vazias em diversos 

municípios” 16(ver mapa 2 ) 

As dinâmicas logísticas desempenham um papel fundamental da dinamização do 

potencial produtivo da região. Para a FIRJAN, soma-se a oportunidade de ocupação de extensas 

áreas em torno da Rodovia Presidente Dutra e em torno do trajeto do Arco-Metropolitano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ocupação dessas áreas se daria com a instalação de condomínios industriais, nas 

proximidades desta estrutura logística propiciaria uma nova geografia da indústria na região 

Metropolitana do Rio de janeiro, colocando em destaque os municípios da Baixada e parte da 

zona oeste da cidade do Rio de Janeiro.  

A necessidade de estabelecer uma representação de progresso para a Baixada revela a 

legitimidade territorial de apropriação e produção dos espaços contidos nos municípios. Isso se 

fundamenta nas ações de tentativa de colaboração com a esfera de gestão dos municípios que 

                                                             
16 Esta questão é conflituosa. Durante o evento de apresentação das propostas da FIRJAN, representantes dos 

governos municipais discursavam apresentando que se sentiam coagidos pelos agentes econômicos que forçavam 

as políticas de revisão da lei de ocupação de solo e da imposição de incentivos fiscais, promovendo uma verdadeira 

competição entre os municípios. 

 

Mapa 3 –   Terrenos vazios em torno do arco metropolitano com destaques para municípios da 

Baixada. Fonte: FIRJAN, 2011 (p. 6) 



são justificadas a partir da necessidade de alimentar possibilidades da gestão produtiva nesta 

área. Logo, desenhar representações de “futuros para a Baixada” é garantir, também, 

plataformas para gerir territórios ideais que são condensados na expansão e dinamização de 

interesses do capital industrial na região. Interesses que são muitas vezes conflitantes com os do 

campo político.  

Outrossim, no que tange aos novos sentidos para essa Baixada, o mercado imobiliário, 

sobretudo aquele marcado por grandes incorporadoras na região, tem produzido representações 

de um novo estilo de vida promovendo uma forte especulação do solo urbano pressionado, do 

mesmo modo, as administrações municipais quanto a revisão do uso e ocupação do solo 

urbano.  

As propagandas utilizadas são formas pelas quais os agentes econômicos do mercado 

imobiliário produzem representações sobre o espaço (VOLLE, 1992). Informar sobre os 

empreendimentos construídos nessa área, “envoltos” de novos sentidos, é uma forma de 

destacar novos significados para a Baixada.  Como exemplificada nas propagandas de 

empreendimentos do grupo ROSSI17 onde apresenta Nova Iguaçu e a região de entorno [a 

Baixada] como “de grande importância econômica (...) uma das regiões mais atrativas para 

trabalhar e viver”18. 

 Nesta propaganda de divulgação destaca-se também a oportunidade de investir em 

uma área com proximidade a rodovia Presidente Dutra e ao Porto de Itaguaí. Lembrando, aí o 

potencial logístico produtivo da região, temática bastante explorada pela FIRJAN. 

É no entendimento da produção de novos sentidos para a Baixada que se percebe a 

justaposição de ações, práticas e representações que traduzem a polissemia que Enne (2002) 

tentou apontar sobre o termo “Baixada”.  

Os meandros da produção desses sentidos não podem ser percebidos fora do jogo em 

que a Baixada é entendida como um território.  A polissemia sobre essa área é, também, oriunda 

de disputas de projetos de poder entre diferentes atores. Ainda, não podemos deixar de lado as 

dinâmicas territoriais no campo político e econômico que constitui peças-chave dessa produção. 

                                                             
17  A Rossi é uma incorporadora e construtora destinada à classe média alta que atua nos estados do Rio de 

Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Esta lançou mais de sete empreendimentos na região da Baixada Fluminense 

nos últimos cinco anos entre prédios comerciais, condomínios e apart-hotéis. 

18 Trechos destacados de Folder de divulgação de empreendimento ROSSI EXCLUSIVO em Nova Iguaçu, Baixada 

Fluminense com destaque para o crescimento da região.  

 



Essa questão coloca a Baixada próximo do preâmbulo que as modificações da sociedade 

impõem a geografia política e econômica (MARTIN, 1996; SMITH, 1996).  

 

Considerações finais - há uma geografia política das representações? 

 

A difusão de novas representações para a Baixada Fluminense vão ao encontro das 

ideias de David Harvey (2009) quando aponta a justaposição e o conflito existentes entre as 

lógicas econômicas de poder, pensando interesses de agentes econômicos e as lógicas 

territoriais de poder, pensando o poder político.  

Se de um lado é reconhecida a prática de manipulação e produção de representação no 

campo da política (CASTRO, 2005; BARRETO, 2007; BEZERRA, 1999) no campo econômico 

esta também se revela um trunfo de poder. 

Não obstante, a ligação entre economia e espaço preconiza uma forma de apropriação e 

de legitimação de territórios-mercado, se pensarmos nas estratégias de manutenção desta por 

partes dos agentes econômicos na difusão de representações associativas entre mercadorias ou 

empresa com uma identidade regional (GUÉRIN, 1992). Neste mesmo tom, Jean-Paul Volle 

(1992) salienta que agentes econômicos utilizam as representações como forma de delimitação 

de espaço de poder. Desse modo, discursos, imagens e outras representações empregadas em 

propaganda publicitárias são estratégias reveladoras de apropriação espacial, que delimita 

espaço de produção e de consumo. 

  O exemplo da produção de novos sentidos de representação mencionados destacam os 

interesses sobre a apropriação da Baixada, que enquanto território, coloca em evidência o jogo  

e os projetos de poder, endereçados à manipulação de seus recursos materiais e simbólicos 

empregados desde a cartografia do voto até as formas de produção e venda de áreas. 

 Logo, pensar a produção de representações ou sentidos é analisar numa trama de 

negociação (CERTEAU, 2009), onde se camuflam formas de apropriação do território. Há, 

portanto, uma geografia Política nas representações contidas nesta tessitura de poder. 

 Destarte, percebemos que trazer para o campo da geografia política a análise das 

representações produzidas por diferentes atores sintagmáticos é uma forma de enriquecer a 

análise sobre as formas de apropriação do território e ampliar as possibilidades metodológicas 

neste campo da ciência geográfica. 
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