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Introdução 

Desde o período da independência brasileira, o Rio de Janeiro era uma 

cidade marcada por ser pequena e com uma estrutura pouco diferenciada em 

relação as demais. No século XVIII ganha certa prosperidade com o papel do porto, 

onde a cidade começa a exportar ouro e diamante vinda das Minas Gerais. E não 

menos, deve-se destacar que a vinda da família real portuguesa, trouxe um grande 

impulso para a cidade. No decorrer do século XIX é caracterizada por um período de 

grande expansão, tendo um ritmo acelerado no seu desenvolvimento, transformando 

o velho burgo colonial em grande metrópole (BERNARDES & SOARES, 1995).

A acumulação das funções de capital política, financeira, administrativa, 

porto, industrial e metrópole regional, mais diretamente para a parte sudeste do país, 

traz consigo como conseqüência direta o aumento o seu espaço urbano da cidade, 

conquistando a planície, as colinas e os vales, avançando sobre os brejos, os 

mangues e também sobre a montanha, implicando em um recuo da linha do litoral. 

Esse momento também é marcado pela grande produção de café, contribuindo para 

a povoação da região, multiplicando fazendas e criando 'cidades'. Parte da riqueza 

então adquirida serviu para o surgimento de novos bairros, inseridos por entre os 

vales.  

Jacarepaguá durante o século XVIII, foi um bom produtor de café e com 

isso, decorrente dessa da atividade da cafeicultura, sofreu um grande 
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desflorestamento de suas encostas. Essas encostas foram posteriormente 

regenerando sua vegetação, após a decadência e retirada do café. Vale destacar 

que esse problema não se ateve somente a Jacarepaguá, mas sim a outras regiões, 

como no Alto da Tijuca, somando-se a isso também o cultivo da cana-de-açúcar, 

levando o bairro no século XVIII a possuir 11 engenhos, sendo considerada no 

século XVIII uma das zonas de cultivo mais ricas do Rio de Janeiro (ARAÚJO, 

1995).  

O processo de ocupação da região de Jacarepaguá se deu inicialmente 

pela ligação por bonde com o bairro de Cascadura. Onde até os dias atuais a região 

mantém uma estreita ligação com os bairros de Cascadura e Madureira pela porção 

nordeste de Jacarepaguá, sendo uma região que se caracteriza por ser bem 

abastecida de uma rede hidrográfica, que embora de pequeno porte, quase todos os 

rios desembocam nas lagoas da Tijuca, Camorim e Marapendi.  

A Barra da Tijuca, ao longo da estrada de Jacarepaguá e em sua extensa 

restinga apresenta alto grau de ocupação. O processo se inicia por volta das 

décadas de 1960/1970 em direção a São Conrado e Barra da Tijuca, em decorrência 

do adensamento principalmente a partir dos anos de 1920 de Copacabana e 

posteriormente os bairros do Leblon, Ipanema, Gávea e outros. Essa nova frente de 

urbanização tem como característica a extensão das áreas residenciais litorâneas 

situadas ao longo do eixo Copacabana-Ipanema-Leblon. Sendo regulamentada a 

partir de 1969 com a elaboração de um plano urbanístico, denominado, 'Plano da 

Baixada de Jacarepaguá e Barra da Tijuca', de autoria de arquiteto Lucio Costa, na 

gestão do governador Francisco Negrão de Lima (1968/1971) (LEITÃO, 1999).  

A presente pesquisa tem por objetivo investigar o nascimento do 

topônimo 'Barra da Tijuca' a partir de mapas históricos juntamente com a expansão 

urbana da cidade do Rio de Janeiro. Estudos apontam que os topônimos têm muitas 

vezes associação com entidades geográficas a qual estão relacionados. No caso 

deste estudo o nome pode estar associado afeição geomorfológica de barra, que 

pode ser entendida como um banco de areia ou outro material à boca de um rio. E 

também a já existência do topônimo do maciço da Tijuca, rio Tijuca, Ilhas Tijucas, 

lagoa da Tijuca, implicando no segundo nome do topônimo da 'Barra da Tijuca'.  
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Área de Estudo  

A região da baixada de Jacarepaguá se encontra localizada na zona 

oeste da cidade do Rio de Janeiro. Uma particularidade desta região é estar 

confinada entre dois maciços, sendo eles o maciço da Tijuca a nordeste e o maciço 

da Pedra Branca à noroeste. Já ao sul a baixada encontra-se limitada pelo oceano 

Atlântico, contando com os bairros do Joá, Barra da Tijuca, Recreio dos 

Bandeirantes e Grumari. Nesse sentido, ganha destaque nos últimos anos no 

cenário carioca o bairro da Barra da Tijuca, principalmente a partir do final dos anos 

de 1960, com a construção do elevado do Joá e também a auto estrada Grajaú-

Jacarepaguá (Av. Menezes Cortes) com o objetivo de estabelecer uma ligação 

respectivamente entre a zona sul e zona norte da cidade com a nova área de 

expansão urbana (figura 1).  

 

Figura 1. Localização do bairro da Barra da Tijuca 

Materiais e Métodos 
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Para a elaboração do trabalho, foram realizadas as seguintes etapas: 

primeiro foram feitas as aquisições dos mapas 'Mappa do Municipio Neutro - 1880', 

de autoria de E. de Maschek, contando com as dimensões de 71 cm x 103 cm, que 

se encontra sob os cuidados da Biblioteca Nacional. Como também, o uso 'Carta do 

Districto Federal - 1922', elaborada pelo Serviço Geographico Militar que foi obtida 

na mapoteca do Laboratório de Cartografia da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. A partir desses dois mapas foi feito o processo de identificação de forma de 

escrita do topônimo 'Barra da Tijuca' e também do topônimo 'Tijuca'.  

Junto ao material histórico cartográfico, foi realizado concomitantemente o 

estudo da bibliografia referente a área específica estudada, como também a história 

da cidade do Rio de Janeiro. E assim, por último, realizar uma análise do 

aparecimento do topônimo 'Barra da Tijuca', correlacionando a possível ocorrência 

da feição geomorfológica, ou seja, ao meio físico e a segunda palavra as ilhas, rios e 

morro, que já carregavam em seu nome o topônimo Tijuca.  

 

Discussão 

Os nomes dos lugares está em muito relacionado a atividade humana, 

como uma relação de identificação. Segundo Santos (1996) & Tuan (1977), pode-se 

entender lugar como sendo ligado com as relações de proximidade e afetividade que 

os indivíduos estabelecem com determinada porção do espaço, isso muito atrelada 

ao seu cotidiano. No lugar estão expressos as relações de sentimentos que os 

indivíduos constroem com os seus valores, assim o lugar está diretamente 

relacionado as experiências culturais e conseqüentemente a identidade e ao 

cotidiano de um indivíduo e também de uma sociedade.  

Segundo Dick (1990), cada povo com suas especificidades culturais faz 

com que o nome dado, se transforme em um ato de registro civil, pois se caracteriza 

pela identificação das pessoas e do lugar. O que se pode destacar é que o ato de 

nomear vai além de apenas uma nominação, pois pode estar relacionado as 

relações de poder de um território.  

Segundo o Grupo de Peritos em Nomes Geográficos da ONU, o nome 

geográfico pode ser definido como um nome aplicado a qualquer feição sobre a 
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superfície terrestre. Para o nome Barra da Tijuca é muito a colocação de Barbosa 

(2004, apud SANTOS, 2008), onde é aceito internacionalmente que o topônimo é 

composto por duas partes, em que a primeira estaria relacionada mais ao aspecto 

geral, isto é, algum tipo de acidente geográfico natural ou construído pelo homem e 

a segunda parte seria a denominação própria e específica, trazendo assim de forma 

conjunta uma singularidade a feição geográfica denominada.  

Na bibliografia estudada, chama a atenção para o livro o 'O Sertão 

Carioca' de Magalhães Correa (1936), onde o autor apresenta a possível surgimento 

do nome 'Barra da Tijuca', relacionando a feição geomorfológica de uma 

restinga/barra (Barrier Spit). O que curiosamente, é possível observar pelo exemplo 

da figura 2, a formação dessa feição tanto no 'Mapa do Municipio Neutro' de 1880, 

quanto na 'Carta do Districto Federal' de 1922.  

A feição geomorfológica é definida pelo IBGE (2009) como: 

Feição linear subparalela à linha de praia, formada pelo acúmulo de 

sedimentos decorrente da ação de processos marinhos. É um tipo de 

barreira costeira que se restringe apenas ao cordão litorâneo que fecha 

parcialmente as embocaduras de rios, as angras, baías ou pequenas 

lagunas. Ocorre nas planícies litorâneas de contorno irregular, nas 

proximidades de desembocaduras de rios e falésias que possam 

fornecer sedimentos arenosos. 

 

 

Figura 2: Feição geomorfológica de uma restinga 

Fonte: IBGE, 2009 

 

Após a transferência da Corte Portuguesa no primeiro decênio do século 

XIX para a cidade do Rio de Janeiro, sendo esta capital do Império, especulou-se 

que a partir desse momento seria conquistado a sua autonomia da Província do Rio 

de Janeiro, da mesma forma que as demais províncias obtiveram tal conquista. 
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Entretanto, o que ocorre é que no ano de 1834, aprovado pela lei n° 16 de 12 de 

agosto, dentre muitas mudanças ocorridas, principalmente no que refere ao Capítulo 

V da Constituição, onde, por exemplo, se extingue os Conselhos Gerais de Província 

e em substituição são criadas as assembleias legislativas provinciais, com poderes 

de legislar sobre a economia, justiça, educação e outros. Também transforma a 

cidade do Rio de Janeiro em Município Neutro, que permanece ainda como capital 

do país e passa a ter uma Câmara Municipal. Destaca-se que o processo de criação 

da cidade-capital brasileira, determina concomitantemente a sua subordinação ao 

governo central, quanto a sua diferenciação frente aos demais municípios.  

A partir daí também a província passa a ter a mesma organização 

político-administrativa que as outras províncias, conquistando sua autonomia política 

e administrativa, ganhando uma nova capital, denominada de Vila Real da Praia 

Grande e que em 1835 passaria a se chamar Niterói. Em contrapartida, passa a não 

mais gozar de abrigar a maior cidade, o principal porto e o centro político do Império 

(MOTTA, 2001).  

No ano de 1889, com a implantação da República, a cidade continua 

como capital nacional e o Município Neutro se transforma em Distrito Federal e a 

província em estado. A posterior mudança que ocorre é a transferência da capital do 

litoral para o interior do país, ou seja, do Rio de Janeiro para Brasília na data de 21 

de abril de 1960 através da Lei n° 3.273, art. 1° (BRASIL, 1957), onde o município 

do Rio de Janeiro torna-se estado da Guanabara.  

A partir do mapa 'Mappa do Municipio Neutro - 1880', de autoria de E. de 

Maschek (figura 3), é possível verificar que o topônimo 'Barra da Tijuca' não 

aparece, mas destaca-se os topônimos de 'Ilhas de Tijucas', 'Rio da Tijuca' e 'Morro 

da Tijuca', assim como a simbolização por pontos identificando uma povoação no 

local onde encontra-se atualmente o bairro em questão.  
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Figura 3: 'Mapa do Municipio Neutro' de 1880 

Fonte: Biblioteca Nacional 

 

Já no segundo mapa estudado: 'Carta do Districto Federal - 1922', 

elaborada pelo Serviço Geographico Militar (figura 4), observa-se já a ocorrência dos 

topônimos 'Barra da Tijuca' e também o da Lagoa da Tijuca, porém em contrapartida 

há a ausência dos topônimos 'Ilhas de Tijucas', 'Rio da Tijuca' e 'Morro da Tijuca'. 

Assim, sugere-se que o topônimo tenha surgido em mapas a partir do ano de 1880 e 

antes do ano de 1922,  

O nome Tijuca de origem tupi, que significa Tuyuca - ty-yuca, a lama, o 

brejo e o tijuco, aparece primeiramente no topônimo lagoa da Tijuca para a referida 

região (zona oeste). Pois tem-se outras citações como, por exemplo, 'massiço' da 

Tijuca, pico da Tijuca, Tijuca (bairro). O autor localiza a Barra da Tijuca, associando 

a restinga de Jacarepaguá, onde está situado uma colônia de pescadores.  
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Figura 4: 'Carta do Districto Federal' de 1922 

Autoria: Serviço Geographico Militar/Fonte: Diretoria do Serviço Geográfico 

 

Conclusão 

A partir do exposto acima, de material histórico cartográfico e da 

bibliografia, sugere-se que o topônimo tenha surgido em mapas a partir do ano de 

1880 e antes do ano de 1922, concomitante a este período é construída a Avenida 

Oscar Niemeyer, nos anos de 1920, que apesar da região não apresentar um 

adensamento significativo, nesse momento a orla oceânica de Copacabana-

Ipanema-Leblon estão em crescente expansão, mostrando indícios com a 

construção da referida avenida.  
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Acrescenta-se que o topônimo 'Barra da Tijuca', se encontra nas 

derivações dos nomes geográficos definidas pelas Nações Unidas, como um 

corônimo, pois está relacionado a uma feição areal, que pode ser uma planície ou 

uma área plana com limites reconhecíveis. E que este carrega consigo, uma palavra 

de origem tupi, que foi a língua mais falada na parte costeira do Brasil.  
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