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PREFÁCIO 
 
 

Hodiernamente, a humanidade vê-se diante de graves 
problemas que, ao que tudo indica, lhe ameaçam o futuro. Dois, 
parecem-me, mais imediatos: a permanência das desigualdades 
sociais e a destruição dos recursos naturais do planeta, exatamente 
nessa ordem. Claro está que este quadro é agravado, principalmente 
(mas não apenas), por um modelo de desenvolvimento predador, 
concentrador e monopolista. Eufemisticamente, chamado de 
“economia de mercado”, o velho modo de produção vem 
apresentando graves fissuras que comprometem a sua estrutura e 
seus arcobotantes, representados por países periféricos. Basta 
olharmos o noticiário que chega pelos jornais e telejornais, para 
comprovar o que afirmamos. Entretanto, tomando, como exemplo, a 
própria física, podemos dizer que todo corpo procura o seu 
equilíbrio.  Então, aos trancos e barrancos, o modelo vai se 
reproduzindo, aparentemente, ad eternum.  
 O que fazer para superar esse impasse que nos leva para o 
abismo?  
 Não é fácil responder a esta pergunta. As soluções 
insurrecionais clássicas registradas pela História, acreditamos, 
esgotaram-se entre 1917 e 1959. Mas, em hipótese alguma, o 
“motor da história” foi desligado. Ele permanece, em marcha lenta, é 
verdade, mas está presente, só que sugerindo outras formas de 
luta: fragmentadas, menores, mas ainda assim importantes. Usando 
uma expressão de João Saldanha: “Vai se comendo o mingau quente 
pelas beiradas do prato”. 
 Nesse vórtice de problemas e soluções, enxergo a Educação 
como forma eficaz de luta, embora não sendo a única. E tudo isso 
me veio à cabeça ao ler o consciente e esclarecedor texto escrito por 
Antonio Augusto Braz e Tania Amaro. Os dois, em boa hora, 
resolveram juntar os seus esforços e competências para nos brindar 
com uma obra que, somada a outras ações de igual jaez, mantém 
Duque de Caxias no caminho que a transforma de “coisa em si” em 
“coisa para si”. 
 O município, ao contrário do que pensava um ilustre juiz de 
direito que aqui exerceu sua judicatura, mostrou que também tinha 
uma história para revelar. O embrião desse processo de 
autoconhecimento surgiu, em 1958, com “A Cidade de Duque de 
Caxias” do dentista José Lustosa, pelas circunstâncias ungido nosso 
primeiro historiador. Outras pessoas e instituições, não apenas 
aquelas ligadas à história – a ADLA é um belo exemplo -, 
continuaram nessa senda de construção de uma identidade para o 
município, onde a historiografia naturalmente se destaca.  
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A penúltima obra, publicada há pouco e lançada 
informalmente no Instituto Histórico, da Câmara Municipal de Duque 
de Caxias, foi “Tempos de Ginásio” do historiador e memorialista 
Stélio Lacerda. Nem mesmo se passaram alguns poucos meses e 
temos “De Merity a Duque de Caxias: Encontro com a História da 
Cidade”. 
 Vejam que a velha Merity das ruas sem calçamento, do 
esgoto a céu aberto, das bicas d’água, do candeeiro e do fogão de 
lenha, através da luta titânica do seu povo, migrado de outros 
torrões, elevou-se ao status de município moderno, um dos mais 
pujantes do Brasil. 
 Finalmente no éden? Não, muitos problemas ainda existem, 
persistem as desigualddes de todos os tipos. 
         É, justamente, sobre a construção física e moral do nosso 
município que Antonio Augusto Braz e Tania Amaro, dois dedicados e 
respeitadíssimos mestres, dissertarão nas páginas vindouras, com 
didatismo, mas sem abrir mão do rigor científico.  
 

Rogério Torres 
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APRESENTAÇÃO 
 
 
 Duque de Caxias é uma cidade de migrantes. De gerações de 
migrantes que se sucederam desde as primeiras décadas do século 
XX. Na medida em que chegavam à região, esses homens e 
mulheres lutaram penosamente, durante décadas, em um esforço 
contínuo de construção de suas vidas, de seus projetos e de suas 
aspirações, construindo sua própria história e também a do nosso 
município. Transformaram, ao longo do século, um pobre, evitado e 
pequeno aglomerado urbano em um potente parque industrial, 
destaque econômico do estado e do país, da “Merity das febres” a 
Duque de Caxias, pólo petroquímico e comercial.  

No entanto, os frutos desse desenvolvimento foram sendo 
desigualmente distribuídos, gerando um abismo social que é uma 
das mais dramáticas marcas da nossa cidade, que pode ser 
claramente notado no desequilíbrio urbano de seus bairros, onde uns 
poucos, bem servidos de equipamentos e serviços, contrastam com 
o conjunto maior. Grande parte da população, desassistida, luta por 
uma vida digna em meio a todo tipo de carências e ausência de 
poder público.  
 Inserido que está na lógica de uma sociedade capitalista, 
nosso município não poderia escapar imune das contradições sociais 
que são as marcas dessa formação econômica e social. Muitos dos 
elementos definidores desse presente emergiram de sua trajetória 
histórica onde segmentos sociais protagonizaram seu processo de 
construção. A cidade de Duque de Caxias foi construída a partir da 
formação desordenada, gerada por uma economia próspera em meio 
a uma sociedade profundamente desigual. 

Este livro procura apresentar o processo de construção social 
da cidade de Duque de Caxias ao longo do seu período formador, 
dos anos 1930 a 1950, principalmente, a partir da experiência social 
vivida por sua população mais humilde, ao longo do período de 
transição de antigas condições rurais em emergentes condições 
urbanas. Buscamos aqui revelar as experiências produzidas por seus 
protagonistas diretos, a população migrante, e também as 
acomodações e tensões derivadas desse processo; além disso, 
objetivamos analisar como os diversos segmentos sociais lançavam 
mão das estratégias de sobrevivência adequadas às condições 
sociais em que se encontravam e aos desafios impostos por essas 
mesmas condições. 

Outra proposta deste trabalho é a análise da construção do 
perfil urbano plural e desigual em relação à demanda de 
equipamentos urbanos ao longo do processo de consolidação de 
lugares – os bairros –, na medida em que alguns segmentos sociais 
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lograram maior êxito em suas estratégias de ascensão social, 
relegando aos demais um papel coadjuvante. 

Esse recorte temporal escolhido, de acordo com nossas 
pesquisas, constitui as etapas do processo consolidador das bases da 
sociedade caxiense. Nos anos 1930, teve início o processo de 
urbanização da região que se recuperava de uma crise demográfica 
ocorrida nas décadas anteriores. Nos anos 1940, a urbanização 
acelerou-se com o aumento expressivo da densidade demográfica, 
do processo de loteamento e da importância econômica que levou à 
emancipação política do município e, nos anos 1950, consolidou-se 
sua tendência industrial que definiria o perfil do município em suas 
décadas posteriores. 
          Duque de Caxias está situado na região periférica do Rio de 
Janeiro que se convencionou denominar de Baixada Fluminense. 
Essa definição originária dos estudos geográficos1 corresponde, de 
acordo com a escolha que fizemos nesta obra, ao conjunto de 
municípios formado por Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de 
Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Queimados, Mesquita e Japeri, 
conjunto esse que se originou da fragmentação da histórica Vila de 
Iguassu2. Essa definição aqui utilizada constitui-se, a partir dos 
trabalhos da Fundação para o Desenvolvimento da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro (FUNDREM), que em relatório 
produzido em 19793, aglutinou esses municípios como Unidades 
Urbanas Integradas a Oeste (UUIO). No entanto, muitas outras 
obras e pesquisadores, em seus recortes, consideram a região com 
uma composição de quatorze municípios4. 
 Duque de Caxias divide-se, atualmente, em quatro distritos 
e quarenta e um bairros, com uma população aproximando-se de 
um milhão de habitantes, sendo o terceiro município mais populoso 
do estado, ficando atrás apenas da capital e do município de São 
Gonçalo5. Essa população concentra-se, majoritariamente, nos 
distritos de Duque de Caxias (1º) e Campos Elíseos (2º), sendo que 
nos distritos de Imbariê (3º) e Xerém (4º) ainda são encontradas 
algumas características rurais.  

                                                        
1 Região de planícies costeiras que se estendem do litoral até a Serra do Mar cobrindo 
de Norte a Sul do município de Campos ao de Itaguaí. VER: GEISER, P. Pinchas e 

SANTOS, Ruth Lyra. Notas Sobre a Evolução da Ocupação Humana da Baixada 
Fluminense. RJ: IBGE, 1955: 292-293.  
2 SIMÕES, Manoel Ricardo. Cidade Estilhaçada. Mesquita: Entorno, 2007. 
3 FUNDREM (Fundação pra o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro). Unidades Urbanas Integradas de Oeste. Plano Diretor, V. II – Duque de Caxias. 

RJ: FUNDREM, 1979. 
4 Seriam os municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, 

Belford Roxo, Mesquita, Queimados, Japeri , Magé,  Guapimirim, Paracambi, Seropédica, 
Mangaratiba e Itaguaí. 
5 CENSO de 2000, estimativa 2008 (IBGE).  
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Devido ao seu potente parque industrial químico e 
petroquímico e a um desenvolvido setor de comércio e serviços, 
Duque de Caxias tornou-se o segundo município arrecadador de 
ICMS do estado e está entre as maiores unidades arrecadadoras 
desse tributo em todo país, superando vários estados da união. Sua 
administração pública opera com um substancial orçamento, 
derivado de sua volumosa arrecadação pública, mas ainda não se 
livrou de graves transtornos infraestruturais, como uma enorme 
carência no que diz respeito ao saneamento básico e a altíssimos 
níveis de degradação ambiental. As precárias condições de vida da 
maioria de sua população somam-se a alarmantes níveis de violência 
e em graves problemas de saúde pública. Seu território abriga 
dezenas de favelas e “bairros populares”, o que atesta uma grave 
crise habitacional6. 
 Esse conglomerado urbano desordenado, característica do 
município e da Baixada Fluminense, constituiu-se a partir da década 
de 30 do século XX, poucas décadas depois de uma profunda crise 
que havia demolido a economia e a sociedade rural/colonial dos 
séculos anteriores. Essas terras recuperadas e entregues à 
especulação imobiliária tornaram-se alvo de uma forte migração 
interna de contingentes populacionais, ansiosos por tentar uma vida 
melhor na capital federal, o Rio de Janeiro, ocupando 
sistematicamente seu entorno. Essa avalanche populacional 
aumentou nas décadas de 1940 e 1950, contribuindo para 
reconfigurar política e administrativamente a região. Em 1943, 
Duque de Caxias alcançou sua autonomia, tornando-se município e 
emancipando-se de Nova Iguaçu. Em 1947, São João de Meriti e 
Nilópolis, seguiram esse exemplo, desanexando-se de Duque de 
Caxias e Nova Iguaçu, respectivamente. 
 Ao longo desse período, várias ações de saneamento foram 
promovidas pelo governo federal. As terras, antes alagadiças e 
insalubres, tornaram-se acessíveis à ocupação, sendo intensamente 
retalhadas e transformadas em loteamentos populares, que 
passaram a abrigar milhares de migrantes originários do Nordeste 
do país, de Minas Gerais, do Noroeste Fluminense e do próprio 
município do Rio de Janeiro. Até os primeiros anos da década de 60, 
quase 80% do total de loteamentos, cuja constituição aconteceu no 
período que vai de 1920 a 1980, já havia se configurado7. 
 Esses loteamentos eram, na sua maioria, desprovidos de 
quaisquer equipamentos urbanos prévios. O comprador, na maioria 

                                                        
6 Mapa da Exclusão Social. IPPUR/UERJ. 1991 e Diagnóstico Sócio-Ambiental. Planter – 

Consultores Associados. 1998. 
7 BELOCH, Israel. Capa Preta e Lurdinha: Tenório Cavalcanti e o Povo da Baixada. 

Rio de Janeiro. Record. 1986. p. 26 e 27. 
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das vezes, localizava a “duras penas” seu lote no meio do mato e 
abria uma “picada” daí até uma via de acesso mais próxima. 
 Nos primeiros anos de formação dos primeiros bairros, as 
tensões entre as necessidades cotidianas e as enormes dificuldades 
em atendê-las faziam-se presentes o tempo todo. Como construir e 
ampliar a modesta residência após a penosa compra do lote? Como 
se deslocar na lama ou na poeira até a estação ferroviária ou “ponto 
de ônibus” mais próximo e daí, dirigir-se ao trabalho, na maioria das 
vezes, na capital Rio de Janeiro? E a água e a luz, como obtê-las e 
usufruí-las nas residências? Onde estavam as escolas para educar os 
filhos? E hospitais para a saúde da família? E a segurança pública? E 
o lazer? Era possível ter esses direitos? No enfrentamento dessas 
condições duríssimas, milhares de homens, mulheres, jovens, idosos 
e crianças foram construindo suas vidas, lutando para sobreviver. 
 Ao longo dos anos 1940 e 1950, os loteamentos tornaram-se 
bairros. A própria estrutura administrativa da municipalidade recém 
constituída foi se consolidando. Os bairros mais centrais, localizados 
no entorno das estações ferroviárias, foram adquirindo perfil 
comercial e receberam melhorias urbanas, principalmente, o centro 
administrativo situado no entorno da estação de Caxias, enquanto os 
demais amargariam ainda longos anos de dificuldades e 
reivindicações. Em 1950, o município apresentava um número 
significativo de manufaturas e estabelecimentos comerciais e sua 
população alcançava o número de 92.400 habitantes8.   
 O município de Duque de Caxias, junto aos demais 
municípios da região, formaram a Baixada Fluminense. Desde então, 
fazem parte de uma densa região metropolitana no entorno da 
cidade do Rio de Janeiro. Essa periferia, como tantas outras 
formadas ao redor das capitais e grandes cidades brasileiras, 
partilhou com sua cidade central uma sólida simbiose. Problemas 
sociais e ambientais análogos e relações de trabalho, produção e 
consumo complementares, além de fronteiras físicas que se fundem 
numa quase continuidade urbana. 
 No entanto, a existência de características tão próximas não 
foi capaz de motivar a produção de análises sociais, quantitativa e 
qualitativamente, equivalentes. A História e suas irmãs científicas 
concentraram suas investigações em âmbito regional e nacional na 
cidade do Rio de Janeiro, deixando para a Baixada Fluminense em 
geral, e para o município de Duque de Caxias em particular, um 
escasso catálogo de esforços investigativos, pelo menos até a 
década de 1990 do século XX. 

                                                        
8 BELOCH, Israel. Capa Preta e Lurdinha: Tenório Cavalcanti e o Povo da Baixada. 

Rio de Janeiro. Record. 1986. p. 33. 
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 Esse catálogo começaria a ser montado na década de 1940 
no rastro das mudanças trazidas para a região pelas obras de 
saneamento. Em 1945, o geógrafo Alberto Ribeiro Lamego publicou 
“O Homem e o Brejo”9 onde discute a ocupação humana em terras 
fluminenses, região que aprofundaria, nos anos 1960, em dois 
outros títulos: o “Homem e a Serra”10, publicado em 1963, e o 
“Homem e a Guanabara”11, em 1964. 
 A partir dessa iniciativa, um grupo de geógrafos ligados ao 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) elaborou, nos 
anos 1950, um conjunto de obras onde a estrutura agrária da 
Baixada Fluminense foi analisada, assim como o forte processo de 
urbanização que atingia a região. Por ordem cronológica, podemos 
destacar “Loteamento na Baixada da Guanabara”, de Pedro Pichas 
Geiger, produzido em 195412; “Notas sobre a Evolução da Ocupação 
da Baixada Fluminense”13, de Pedro Pichas Geiger e Ruth Lyra 
Santos, em 1955; “Estudos Rurais da Baixada Fluminense”14, de 
Pedro Pichas Geiger e Miriam Mesquita, em 1956; e, já em 1962, o 
artigo “Nova Iguaçu: absorção de uma célula urbana pelo Grande 
Rio de Janeiro”15 escrito por Maria Therezinha Segadas Soares. 
 Ao longo dessas décadas, a região também falou de si 
mesma, produzindo suas próprias interpretações. Na década de 
1950, foram publicados os livros “Cidade de Duque de Caxias: 
Desenvolvimento Histórico do Município – Dados Gerais”16, de José 
Lustosa; e, “Memória Histórica de São João de Meriti”17, de Arlindo 
Medeiros; ambos, apresentando um esboço histórico dos municípios 
de Duque de Caxias e São João de Meriti, inauguraram suas 
historiografias. Seus textos estavam marcados por uma abordagem 
fortemente oficialista, exaltando os “vultos” de sua municipalidade e 
remetendo romanticamente a um idílico passado agrário da região, 
mas que reservaram, em algumas de suas páginas, particularmente 
na obra de Lustosa, um interessante painel de suas peculiaridades 

                                                        
9 LAMEGO, Alberto Ribeiro. O Homem e o Brejo. RJ: Geográfica Brasileira, 1945. 
10 LAMEGO, Alberto Ribeiro. O Homem e a Serra. RJ: IBGE – CNG, 1963. 
11 LAMEGO, Alberto Ribeiro. O Homem e a Guanabara. RJ: IBGE, 1964. 
12 GEIGER, Pedro Pichas. Loteamentos na Baixada. Anuário Geográfico do Estado do 
Rio de Janeiro, 5. 1978. 
13 GEIGER, Pedro Pichas e SANTOS, Ruth Lyra. Notas Sobre a Evolução da Ocupação 
Humana da Baixada Fluminense. RJ: IBGE, 1956. Separata da Revista Brasileira de 

Geografia, nº 3, ano XVI RJ, Julho/Setembro de 1955.  
14 GEIGER, Pedro Pichas e MESQUITA, Miriam. Estudos Rurais da Baixada 

Fluminense. RJ: IBGE, 1956. 
15 SOARES, Maria Therezinha Segadas. Nova Iguaçu: Absorção de uma Célula 
Urbana pelo Grande Rio, In: Revista Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro, nº 2, ano 

XVII: IBGE, Abril e Junho de 1962. 
16 LUSTOSA, José. Cidade de Duque de Caxias: Desenvolvimento Histórico do 

Município e Dados Gerais. RJ: Serviço Gráfico do IBGE, 1958. 
17 MEDEIROS, Arlindo. Memória Histórica de São João de Meriti. RJ: Edição do 

Autor, 1958. 
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econômicas e sociais. Na construção de suas obras, recorreram a 
“Memória da Fundação de Iguassu”18, de José Mattoso Maia Forte, 
que pode ser considerada uma obra pioneira da historiografia da 
Baixada Fluminense, tendo sido publicada em 1933, como parte das 
comemorações do centenário do município de Nova Iguaçu. O texto 
privilegiava a investigação do passado colonial de Iguaçu e a 
fundação da Vila ocorrida em 1833, compilando documentos oficiais, 
relatando fatos e exaltando as lideranças da região. Essa obra foi 
acompanhada pela publicação da “Polyanthéa Comemorativa ao 
Primeiro Centenário do Município de Nova Iguaçu”, uma coletânea 
de textos e fotos que apresentavam importantes características da 
paisagem em transformação do município naquele momento. 
 Nos anos 1960 e 1970, um grupo de professores e 
proprietários de escola em Nova Iguaçu deu seqüência à produção 
historiográfica local, buscando, o que se revelou estratégico para as 
pesquisas atuais, preservar sua documentação, colecionando peças, 
documentos cartoriais, jornais, iconografia e obras sobre a região, 
no Instituto Histórico e Geográfico daquele município. Suas obras 
como a “História Cronológica de Iguaçu”19 e “Imagens 
Iguassuanas”20, de Ruy Afrânio, tinha como principal característica o 
fato de se constituírem em narrações de episódios pitorescos que 
poderiam ser acessados pelos leitores como forma de manter e 
afirmar o passado da região. 
         Uma das características dessa historiografia local era a falta 
de diálogo com as obras produzidas na academia naquele momento, 
como, por exemplo, as produções dos geógrafos acima citados ou a 
dissertação de Mestrado de Vânia Fróes21, que analisou o processo 
de fundação e desmonte do município de Estrela. No entanto, dessa 
vertente, duas significativas obras seriam produzidas por Waldick 
Pereira: “A Mudança da Vila”22 e “Cana, Café e Laranja”23. Lançadas 
respectivamente em 1970 e 1977, tratavam da história da região 
por uma perspectiva problematizadora. 

Na primeira obra, Waldick Pereira apresentou justificativas 
políticas e econômicas para a transferência da sede de Iguaçu Velho 
para Maxambomba e, na segunda, publicada pela Fundação Getúlio 
Vargas, ao fazer uso de uma vasta documentação, analisou o 

                                                        
18 MAIA FORTE, José Mattoso. Memória da Fundação de Iguaçu. RJ: Typografia do 
Jornal do Comércio, 1933. 
19 PEIXOTO, Ruy Afrânio. História Cronológica de Nova Iguaçu. NI: Edição do Autor, 
1962-65. 
20  PEIXOTO, Ruy Afrânio. Imagens Iguaçuanas. NI: Edição do Autor, 1968. 
21 FRÓES, Vânia. Município de Estrela (1846-1892). Dissertação de Mestrado em 
História. RJ: UFF, 1974. 
22 PEREIRA, Waldick. Mudança da Vila (História Iguaçuana). NI: Arsgráfica, 1970. 
23 PEREIRA, Waldick. Cana, Café e Laranja: História Econômica de Nova Iguaçu. 

RJ: FGV/ SEEC – Rio de Janeiro, 1977. 
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processo histórico do município de Nova Iguaçu por uma abordagem 
econômica no modelo dos ciclos econômicos, uma interpretação hoje 
superada, mas plenamente aceita na época. 
 Nessas décadas e nos anos seguintes (de 1960 a 1980), o 
esforço interpretativo sobre a região avolumou-se com a 
continuidade da produção local24 e com a emergência de diversas 
dissertações e teses que se estenderam pelos anos 199025. A região 
passava a ser tomada e analisada como parte integrante de uma 
lógica metropolitana que considerava, a Baixada Fluminense e seus 
municípios, parte integrante de uma relação núcleo-periferia que se 
estabeleceria com o Rio de Janeiro. 
 Em meio a essa aceleração da produção sobre a Baixada 
Fluminense e sobre o município de Duque de Caxias, um grupo de 
professores formado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Duque de Caxias (FEUDUC) deu início a um trabalho de 
levantamento de fontes e incentivo a divulgação de obras sobre a 
Baixada Fluminense fundando, junto ao Departamento de História da 
FEUDUC, o Centro de Memória, Pesquisa e Documentação da 
Baixada Fluminense (CEMPEDOCH-BF, 1996). Logo depois, o mesmo 
grupo, acrescido de novos colaboradores, fundou a Associação de 
Professores e Pesquisadores de História (APPH-CLIO, 1998), com o 
desafio de incentivar o esforço anterior de coleta de fontes e 
divulgação da história da região, mas também com uma nova 
estratégia, a de aprofundar as pesquisas abordando novos objetos e 
problemas ignorados pela historiografia local tradicional e pouco 
aprofundados pela pesquisa acadêmica preocupada com 
problemáticas mais amplas.  

A APPH-CLIO deu início a um processo de incentivo à 
formação de seus membros, visando o ingresso nos programas de 

                                                        
24  VELHO, Laís da Costa. Caxias ponto a ponto (1953-57). DC: Agora, 1965; LEMOS, 
Santos. Sangue no 311. RJ: Réper, 1967; LAZARONI, Dalva. Esboço Histórico-
Geográfico do Município de Duque de Caxias. DC: Arsgráfica, 1978; LEMOS, 

Santos. O Negro Sabará. RJ: Destaque, 1977 e Os Donos da Cidade. RJ. Caxias 
Record, 1980; PUREZA, José. Memória Camponesa. RJ: Marco Zero, 1982; 

CAVALCANTI, Sandra Tenório. Tenório meu pai. RJ: Global, 1986. 
25 BERNARDES, Júlia Adão. Espaço e Movimentos Reivindicatórios: O Caso de Nova 

Iguaçu. Dissertação de Mestrado. RJ: UFRJ, 1983; BELOCH, Israel. Capa Preta e 
Lurdinha: Tenório Cavalcanti e o Povo da Baixada Fluminense. RJ: Record, 1986; 

VIENA Júnior, Hermano Paes. O Baile Funk Carioca: Festas e Estilos de Vida 
Metropolitanos. Dissertação de Mestrado. RJ: Museu Nacional/UFRJ, 1987; SOUZA, 

Sonali Maria de. Da Laranja ao Lote: Transformações Sociais em Nova Iguaçu. 
Dissertação de Mestrado. RJ Museu Nacional/UFRJ, 1992; GOMES, Flávio dos Santos. 
Histórias de Quilombolas: Mocambos e Comunidades de Senzalas do Rio de 

Janeiro: Século XIX. Dissertação de Mestrado. Campinas: UNICAMP, 1992; ALVES, 
José Cláudio de Souza. Baixada Fluminense: A Violência da Construção de uma 

Periferia. Tese de Doutorado. São Paulo: USP, 1998; MIGNOT, Ana. Baú de 
Memórias, Bastidores e Histórias. O Legado Pioneiro de Armanda Álvaro 

Alberto. Tese de Doutorado. RJ: PUC, 1997.    
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Mestrado de História, com o compromisso de discutir nesses 
programas, temas e objetos ligados à história da região e do 
município; além de promover cursos, seminários e diversos eventos 
nos quais destacavam-se a realização do Congresso de Professores e 
Pesquisadores da Baixada Fluminense, defendeu a incorporação, na 
grade do curso de graduação em História da FEUDUC, as disciplinas 
de História Local e Regional, o que efetivamente ocorreria a partir de 
1992. O livro que agora se apresenta pretende se situar na esteira 
dessa tradição e nos quadros dessa estratégia.  

Como professores de História, atuantes no município de 
Duque de Caxias e na Baixada, tanto no ensino fundamental e 
médio, quanto na graduação, junto ao Departamento de História da 
FEUDUC até 2008, e agora da UNIGRANRIO, e como sócios 
fundadores da APPH-CLIO, da Associação dos Amigos do Instituto 
Histórico (ASAMIH) e diretores e colaboradores do Centro de 
Referência, Patrimonial e Histórico de Duque de Caxias (CRPH), 
buscamos estar alinhados a esse compromisso de discutir, pesquisar 
e difundir a História Local e Regional. Pretendemos discutir a história 
do município por uma abordagem do urbano e do cotidiano, 
propondo o que poderíamos chamar de História Social do Local.  

Ao observarmos o processo de formação do urbano em 
Duque de Caxias, na perspectiva da História Social, a partir da luta 
de seus habitantes mais simples, dois autores através de suas obras 
mostram-se fundamentais como orientações teóricas necessárias no 
diálogo com as fontes: José Luís Romero e E. P. Thompson. 
 Na obra do historiador argentino Romero, “A América Latina: 
As cidades e as idéias”26, observamos que as cidades latino-
americanas impactadas pela migração, nas primeiras décadas do 
século XX, produziram o confronto entre uma fração da sociedade já 
instalada previamente, no caso  as primeiras levas  migrantes, e 
uma outra, tratada pelo autor como uma fração social em formação 
que buscava se infiltrar pelas brechas da anterior, lutando “pela 
subsistência, por um teto, isto é, para sobreviver, mas que lutavam 
também porque queriam tratar de viver”. Esse processo de 
acomodação e tensão que o autor chamou de “sociedade 
normalizada” opondo-se a “outra sociedade”, marca o forte processo 
de instabilidade, mobilidade e tensão social que observamos e 
buscamos analisar.   
 O núcleo problematizador de nosso trabalho, o modo de vida 
dos migrantes recém-chegados à cidade de Duque de Caxias e suas 
experiências promovidas na luta pela sobrevivência e ascensão 
social, nos remetem de certa forma as questões postuladas pelo 

                                                        
26 ROMERO, José Luís. A América Latina: As Cidades e as Idéias. RJ: Editora da 

UFRJ, 2004.   
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historiador inglês Eduard P. Thompson. Primeiro, no sentido que 
tomamos o processo de construção histórica da vida e das 
experiências da população simples caxiense com um “fazer-se”, 
noção que expressa a autonomia de ação da luta de sobrevivência 
desses setores e que foi delineada no prefácio de “A Formação da 
Classe Operária Inglesa”27. Ainda desse autor, consideramos a 
centralidade das massas anônimas como potencial objeto de análise 
destacada em “As Peculiaridades dos Ingleses e Outros Artigos”28, 
onde afirma que “à medida que alguns atores principais da história 
(...) retiram-se da nossa atenção um imenso elenco de suporte que 
supúnhamos ser composto de simples figurantes, força a sua 
entrada em cena”.  
 No entanto, o conceito de “experiência” construído por 
Thompson, em “A Miséria da Teoria ou um Planetário de Erros”29, é o 
que adquire centralidade estratégica em nossa pesquisa. Segundo o 
historiador inglês, os homens e as mulheres agem sobre a situação 
em que se encontram a partir de suas necessidades e interesses e 
dos antagonismos imediatos a que são expostos, como por exemplo, 
as lutas pela sobrevivência cotidiana geradas por uma sociedade em 
formação. Essa ação experimentada é, em seguida, tratada em sua 
consciência e sua cultura, dentro das “mais complexas” e 
“relativamente autônomas maneiras”, para agirem novamente sobre 
essa mesma realidade social ou “situação determinada” e, conforme 
defendemos aqui, na forma de estratégias de sobrevivência. Cabe 
perceber no conceito, a proposta de “autonomia de ação dos 
indivíduos” não completamente livres, já que se encontram 
submetidos às relações produtivas determinadas, o que é ressaltado 
pelo teórico, mas perfeitamente capazes de tratar e reagir às 
experiências que os envolve de acordo com essas estratégias que 
logram construir. 

A base documental utilizada é variada e, por tratar de uma 
dimensão pouco explorada pela pesquisa histórica, pelo menos no 
âmbito local e regional, encontra-se dispersa e não sistematizada. 
Uma boa parte dela encontra-se no âmbito do privado, na esfera da 
memória, o que exigiu um paciente e laborioso trabalho de coleta e 
crítica. Trata-se de relatos de experiências afirmados em 
entrevistas, crônicas, memórias e jornais de época e, em muitos 
casos, imagens fotográficas.  

                                                        
27 THOMPSON, E. P. A Formação da Classe Operária Inglesa. Campinas, SP: Editora 

UNICAMP, 2001. 
28 THOMPSON, E. P. As Peculiaridades dos Ingleses e Outros Artigos. Campinas: 

UNICAMP. 
29 THOMPSON, E. P. A Miséria da Teoria ou um Planetário de Erros. SP: Editora 

Zahar. 1978. 
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Um segundo grupo reúne documentos estatísticos, 
cartográficos e bibliográficos referentes ao processo de formação 
urbana do município; além, é claro, de uma bibliografia mais ampla 
de caráter contextualizador. Papel importante no acesso às fontes, 
cumpriram os arquivos do Instituto Histórico da Câmara Municipal de 
Duque de Caxias e do Centro de Memória, Pesquisa, Documentação 
e História da Baixada Fluminense (da Feuduc). 

Dividimos nossa abordagem dentro do seguinte plano. No 
capítulo I, apresentamos brevemente a região conhecida como 
Iguassu, ao longo dos séculos XVI ao XIX, marcada pela dimensão 
rural e agrária e por sua posição geográfica intermediária entre a 
cidade do Rio de Janeiro e o interior do país.  No capítulo II, 
discutimos os fatores que levaram à decadência da região, a partir 
da segunda metade do século XIX, e sua reconfiguração nas 
primeiras décadas do XX, através da ação conjugada da forte 
migração que atingiu a região, pela modernização e ampliação das 
vias de transporte, particularmente o transporte ferroviário, e pela 
ação recuperadora do solo das impactantes obras de macro-
saneamento promovidas pelos governos federal e estadual, na 
primeira metade do século XX. 

No capítulo III e IV, passamos a discutir a formação histórica 
da cidade e da vida da população de Duque de Caxias, nos anos de 
1930 a 1950. Apresentamos o desenvolvimento urbano da cidade e 
de seus bairros, sua composição social em meio ao forte crescimento 
populacional e os problemas enfrentados pela população, na medida 
em que a precária estrutura urbana em constituição não atendia 
essa demanda demográfica; além disso, também investigamos os 
engenhosos resultados alcançados por esses mesmos moradores na 
construção de suas vidas cotidianas. 

Nosso livro é, como não poderia deixar de ser, uma obra 
incompleta. Têm sido muitos os esforços de construir a História da 
Baixada Fluminense e de seus municípios. Esperamos contribuir para 
o avanço da historiografia regional, no sentido de aprofundarmos a 
análise da formação histórica do município sob a via dessa 
abordagem urbana e cotidiana.  

Antes de encerrar esta apresentação uma última 
consideração. No título deste trabalho, optamos pela expressão 
cidade mesmo entendendo, em alguns casos, seu significado 
restrito como sede de um município, apenas para referendar o 
caráter urbano de nossa abordagem. 

Este trabalho serve como contribuição e como homenagem a 
todos que aqui vivendo constroem a história e, construindo-a, 
colaboram para a luta de promover mais equilíbrio e justiça à vida 
em nossas tão sofridas cidades. 
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES: A REGIÃO DE IGUASSÚ. 
 
 
 O território, que hoje corresponde a Baixada Fluminense30 
nos dias atuais, abrigava a partir do século XVI a porção do 
Recôncavo da Guanabara situada ao norte da Vila de São Sebastião 
do Rio de Janeiro, conhecida como Iguassu 31. 

Baixada Fluminense, termo polissêmico que possui múltiplas 
definições. Seu recorte altera-se a partir do interesse dos 
pesquisadores, da escala de observação, da atuação das instituições 
de pesquisa ou dos objetivos dos órgãos públicos. A expressão pode 
assumir configurações geográficas, econômicas, políticas e culturais 
diferenciadas. Segundo o dicionário Aurélio, baixada significa 
“planície entre montanhas”, já fluminense origina-se do latim 
(flumen, que significa “rio”); esta denominação se aproxima da de 
“iguassu” que na língua tupi significa “muita água”. Esta designação 
já era utilizada pelos nativos da região antes da chegada dos 
europeus e, provavelmente, pelo Rio Iguaçu contar, em seu entorno, 
com muitas áreas alagadiças. Aproximando-se destas concepções, a 
Baixada Fluminense seria uma região de terras baixas, planas, 
recortadas por rios e, em boa parte, alagadiças, que estaria 
compreendida entre as cidades de Campos, no extremo norte do 
Estado do Rio de Janeiro, e Itaguaí. Esta interpretação está ligada às 
análises históricas que tratam da realidade regional até o século XIX, 
e aproxima-se de um conceito muito utilizado pelos geógrafos, o de 
Recôncavo Guanabarino: área de terras baixas entre a Serra do Mar 
e a Baía de Guanabara, estendendo-se de São Gonçalo a Nova 
Iguaçu.  

Atualmente, a denominação Baixada Fluminense designa 
uma série de municípios que, de acordo com o objetivo das 
pesquisas, pode relacioná-la a uma área mais próxima ao entorno da 
Baía de Guanabara ou ainda, a uma extensão que abranja 
municípios mais distantes.  
 Originalmente essas terras eram cobertas pela Mata 
Atlântica e por uma vegetação de várzeas e mangue. Seu relevo 

                                                        
30 Atuais municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo, 

Nilópolis, Mesquita, Japeri e Queimados. 
31 Do tupi “Igoa” (seio d’água) e “Assú” (grande) In SAMPAIO, Teodoro. O Tupi na 

Geografia Nacional. Ed. Brasiliana. São Paulo. 19.  A “terra de muitas águas” dos 
tupinambás, numa referência a rua hidrografia da região que somada ao relevo criava 

um ambiente úmido e constantemente alagado. 
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formado por planícies mais amplas a leste ganha altitude na medida 
em que acompanha o curso dos rios em direção às suas nascentes a 
oeste e a noroeste. Inúmeras elevações, morros e colinas pontilham 
seu território, tornando-se mais compacto ao se aproximarem das 
encostas da Serra do Mar (norte-noroeste) e do maciço Medanha-
Gericinó (sul). Sua complexa rede hidrográfica é formada pelas 
bacias dos rios Meriti, Sarapuí e mais ao norte pelo Estrela-
Inhomirim, nascendo nas altitudes que margeiam a região e corre 
em baixa declividade pela planície, o que dificulta seu escoamento, 
formando e alimentando inúmeros brejos e pântanos. Nessa região, 
viviam, quando da chegada dos portugueses, o grupo nativo 
conhecido como tupinambá e, antes dele, as populações nativas 
sambaquieiras.  

Os 468 quilômetros quadrados que formam o atual município 
de Duque de Caxias situam-se na banda oriental desse complexo, no 
curso baixo dos rios Meriti, Sarapuí, Iguaçu e Saracuruna; em 
terras, majoritariamente, muito baixas propensas a inundações 
periódicas. 

Os colonizadores portugueses estimulados a ocupar 
rapidamente a região, devido à concorrência francesa instalada entre 
1555 e 1567 - por conta da luta pela posse da baía da Guanabara, o 
que resultou na fundação da cidade de São Sebastião do Rio de 
Janeiro (1565) -, implantaram um sistema de ocupação baseado na 
concessão de extensos lotes de terra que seriam destinados ao 
cultivo, as sesmarias.  

Após a expulsão dos franceses no século XVI, as áreas do 
Recôncavo da Guanabara desenvolveram-se através da doação 
dessas sesmarias àqueles que deveriam ocupar esta parte da colônia 
e iniciar o processo de produção que atendesse às demandas da 
metrópole. 

Através dos rios que cortavam a região do Recôncavo da 
Guanabara – Meriti, Sarapuí, Iguaçu, Inhomirim, Magé, Suruí, entre 
outros –, a ocupação portuguesa foi se implementando e dezenas de 
engenhos de açúcar, capelas e povoados foram surgindo. 
 Do século XVI até 1828, quando esse regime de doação de 
terras foi abolido, pelo menos 269 sesmarias foram concedidas em 
Iguassu32, sendo a primeira delas, já em 1565, doada a Cristóvão 
Monteiro, posteriormente primeiro ouvidor mor do Rio de Janeiro e 
sesmeiro das terras que formariam a Fazenda de Santa Cruz, e uma 
segunda doada a Braz Cubas com “nada menos do que 3.000 braças 
de testado pela costa do mar e 9.000 de fundos pelo rio Meriti, 

                                                        
32 SILVEIRA, Jorge Luís Rocha. Transformação na Estrutura Fundiária do Município 
de Nova Iguaçu Durante a Crise do Escravismo Fluminense (1850-1890). 

Dissertação de Mestrado. UFF. Niterói. 1998. 
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correndo pela piassaba da aldeia de Jacutinga”33. Os interesses 
portugueses afirmaram-se e os vales iguassuanos passam a ser 
ocupados por cultivos e engenhos onde se ergueram portos e 
capelas, dando à região o padrão de ocupação que predominaria até 
o final do século XIX. O rio Iguassu, o mais extenso e caudaloso da 
região seria o eixo norteador dessa ocupação34. 
 Um dos exemplos desse modelo produtor era a Fazenda 
Iguassu35, fundada na sesmaria do Iguassu, doada a Cristóvão 
Monteiro. A Marquesa Ferreira, viúva de Cristóvão Monteiro, doou 
parte das terras ao mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro que, 
aos poucos, possuiria as terras que formariam a Fazenda de São 
Bento. Ao longo dos séculos XVI e XVII, sob propriedade da Ordem 
Beneditina, a fazenda produziria açúcar, melaço e aguardente. Ao 
longo do século XVIII, então denominada São Bento, especializar-se-
ia na produção de farinha, aguardente, feijão e na extração de 
madeira que abasteceria o cada vez mais significativo mercado 
consumidor da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. A região 
estabeleceu-se, então, como uma área de produção agrícola voltada 
para o abastecimento da urbe carioca e da Capitania, mas sem 
abandonar uma bem assentada produção de açúcar voltada para a 
exportação que, no entanto, não alcançou a mesma relevância de 
outras áreas produtivas da Colônia36, assim como uma importante 
produção de farinha voltada para o mercado interno, mas também 
para abastecer o comércio interatlântico de cativos africanos37. 
 Do ponto de vista administrativo, Iguassu tinha sua área 
dividida em circunscrições eclesiásticas conhecidas como 
freguesias38. Entre os séculos XVII e XVIII, foram criadas na região 
seis freguesias, sendo que quatro delas (Pilar, Meriti, Jacutinga e a 
parte ocidental de Estrela) corresponderiam, de uma forma um tanto 
imprecisa, as fronteiras do atual município de Duque de Caxias. No 
século XIX, esse conjunto de freguesias deu origem a duas grandes 

                                                        
33 MAIA FORTE. José Mattoso. Memória da Fundação de Iguassu. Typografia do 

Jornal do Comércio, 1993. p. 08. 
34 Idem. p. 09. 
35 Atualmente, conhecida como Fazenda São Bento, localizada no bairro com o mesmo 
nome no município de Duque de Caxias. 
36 SOUZA: 2002. p. 36 a 38. 
37 BEZERRA, Nielson Rosa. As Chaves da Liberdade. Niterói: Eduff, 2008. 
38 As freguesias centralizavam as obrigações religiosas dos habitantes das áreas que as 
compreendiam, como batizados, nascimentos, casamentos, óbitos, testamentos e 

recebiam as visitas pastorais que conferiam a presteza dessas ações que deviam estar 
registradas em seus livros de assento. A sede de uma freguesia era a Igreja Matriz, a 
partir da qual podiam se relacionar outras chamadas filiais e no entorno dessas a vida 

social e os relacionamentos pessoais através das quermesses, cultos e da ação das 
irmandades religiosas que apoiavam a ação cotidiana das igrejas e das capelas. Essa 

divisão eclesiástica foi apropriada pelo Estado português ao longo do período colonial e 
pelo Império brasileiro no século XIX servindo a administração civil até o advento da 

República. 
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Vilas, a de Iguassu e a de Estrela, atestando a pujança econômica 
que a região alcançou nesse período. 

 
Freguesias 

 
 

Freguesia (Matriz / Paróquia) 
 

Capelas Filiais 

 
Nossa Senhora do Pilar do Aguassu 

Freguesia: 1637 
1ª Capela – N. Senhora das Neves – 1612 

2ª Capela – N. Senhora do Pilar – 1696 
Prédio atual: 1717 (em obras). 

 

 
N. Senhora do Rosário (Saracuruna) 

– 1730 
 

Santa Rita de Cássia – Xerém – 
1765/1766 

 

Santo Antônio de Jacutinga 
Freguesia: 1755 
1ª Capela – Jambuí 1657 

2ª Capela – Calhamaço (lugar não identificado 
por Monsenhor Pizarro), próximo do rio Santo 

Antônio. 
3ª Construção de um novo prédio no mesmo 

lugar 
4ª Transferência para Maxambomba. Igreja 

acabada de pedra e cal em 1785. 

 

N. Senhora dos Rosários dos 
Homens Pretos – 1600 (S. Bento) 
N. Senhora da Conceição do 

Pantanal – 1753 (atual Pantanal) 
N. Senhora da Conceição do 

Engenho da Cachoeira – 1731 
(Fazenda Maxambomba) 

N. Senhora Madre de Deus – 1767 
(Fazenda de Francisco Duarte 

Figueira) 
N. Senhora da Conceição do Sarapuí 

(Sarapuí) 
 

 

São João Batista de Trairaponga 
Freguesia: 1647 

1645 (Margens do rio Meriti, onde hoje está 
localizado a Igreja Santa Terezinha do Parque 

Lafaiete) 
1660 – Nova construção; 

1708 – Transferência do nome de Trairaponga 
para Meriti; 

Transferência de Orago para o Arraial da Pavuna. 
* Restauração da Igreja com um novo Orago, o 
de Santa Terezinha do Menino Jesus. 

 

 

N. Senhora do Bom Sucesso 
(Engenho da Covanca) 

N. Senhora da Conceição do Sarapuí 
N. Senhora da Conceição (Engenho 

do Porto) 
S. Matheus – 1637 (Atual Nilópolis) 

N. Senhora da Ajuda (Anterior a 
1790) 

 

Nossa Senhora da Piedade do Igoassú 
Freguesia: 1719 

1ª Capela – 1699; 
2ª Capela – 1710; 

3ª Capela – de pedra e cal – 1759/1760. 
 

 

Santo Antônio – 1742 

 
Nossa Senhora da Conceição de Marapicu 
Freguesia: 1759 

1ª Capela arruinou-se (s/d); 
2ª Capela – 1737; 

Tornou-se matriz em 1759. 

 
N. Senhora de Guadalupe – 1750 
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Nossa Senhora da Piedade de Anhum-mirim 
Freguesia: 1759 

1677 – Capela distante 2/4 de léguas do Porto 
Estrela; 

1696 – Elevada a paróquia 
1770 – Nova Construção da Fazenda Figueira. 

 
 

 

N. Senhora da Estrela – 1650 
N. Senhora do Rosário (Taquara) - 

1742 
N. Senhora da Conceição – 1760 

N. Senhora do Amor de Deus – 1749 
N. Senhora da Lapa – 1763 

Santana (Sítio de Cebola) – 1769 
Senhor do Bom Jesus de Matozinhos 

(Sítio do Sardoal) – 1773 

 

 
Freguesia (Matriz / Paróquia) 

 

 
Capelas Filiais 

 

Nossa Senhora da Piedade de Magepe 
Freguesia: 1696 

1ª Capela – Nossa Senhora da Piedade Velha -
1657 

 

 

Santa Ana – Iriri – 1737 
N. Senhora de Nazaré – Iriri – 

1765/1766 
Santo Aleixo – Santo Aleixo – 1743 

 

Nossa Senhora da Guia de Pacobaíba 
Freguesia: 1647 

1ª Capela – Devoção a Santa Margarida (anterior 
a 1647) 
Paróquia e Freguesia Margarida de Pacobaiba _ 

1683 
2ª Capela – N. Senhora da Guia de Pacobaíba – 

1722 
 

 

N. Senhora dos Remédios – 1740 
São Francisco de Croará – 1745 

São Lourenço – 1760 
Todas elas localizadas na atual Praia 
de Mauá e São Francisco. Foram 

construídas em áreas elevadas de 
frente para o mar. 

 
São Nicolau do Sururuí 

Freguesia: 1647 
1ª Capela _ N. Senhora de Copacabana -  

(anterior a 1683). 
2ª Capela – São Nicolau de Sururuí _ 1628. 
 

 
N. Senhora da Conceição da Santa 

Virgem - 1718; 
São Francisco – 1616. 

 
Não foi possível encontrar vestígios da presença 
das capelas acima até o tempo presente. 

 

 
Freguesia 

 

 
Localização 

 
Limites 

 
Nossa Senhora do Pilar 

1637 

 
 

Margens do Rio Pilar 

 
Norte – N. S. da Conceição 

do Alfares 
Leste – N. S. da Piedade de 

Inhum-mirim 
Sul e Oeste – N. S. da 

Piedade de Iguaçu 
 

 
São João Batista de 

Trairaponga, depois recebeu a 
denominação de São João de 
Meriti 

1647/1708 
 

 
Margens do Foz do Rio 

Meriti (Engenhos da 
Covanca, Pavuna, S. 
Matheus, Palmeiras e 

Gericinó)  
 

 
Norte – S. Antônio de 

Jacutinga 
Leste – Baia da Guanabara 
Sul – Irajá, Campo Grande 

(RJ) 
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Santo Antônio de Jacutinga 
1755 

 

 
Margens do Rio Santo 

Antônio, Sarapuí e 
Meriti 

 

Norte – Cava, rumo a 
fazenda S. Bento até o Porto 

dos Saveiros e com a 
Freguesia do Pilar 

Leste – Baía da Guanabara 
e Freguesia de Meriti 

Oeste – Marapicu 
 

 
Nossa Senhora da Piedade 

de Igoassú 
1719 

 
Margens do Rio 

Igoassú 

 
Leste – Pilar 

Sul e Oeste – S. Antônio de 
Jacutinga, Serra do Tingua, 
Serra do Mar 

 

 

Nossa Senhora da Piedade 
de Anhum-mirim  

1677 

 

 
 

Margens do Rio Estrela 

 

Norte – Freguesia de 
Paraíba Velha  

Leste – Freguesia de Suruí 
Sul – Freguesia de Guia de 

Pocabaíba 
Oeste – Freguesia do Pilar 

 

 
Nossa Senhora da Conceição 

de Marapicu 
1759 

 
Margens do Rio S. 

Antônio 

 
Freguesia de S. Antônio de 

Jacutinga, Rio Guandu 
Leste - Até além do Rio 

D’ouro 
 

Fonte: ARAÚJO, José de Souza Azevedo Pizarro e. Memórias Históricas do  
Rio de Janeiro. Volumes 1,2,3. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1945. 

 
A partir do século XVIII, a crescente produção aurífera das 

Minas Gerais redefiniu a lógica administrativa portuguesa, 
implicando na mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro 
(1763). O porto carioca tornou-se fundamental para o escoamento 
do precioso metal com segurança para a metrópole, permitindo, 
através da proximidade da cidade com o altiplano mineiro, um 
melhor controle e fiscalização; além disso, o abastecimento dessa 
região, cada vez mais povoada, tornou estratégica essa 
aproximação. 
 Rotas terrestres e fluviais foram revitalizadas e novos 
caminhos foram abertos, pois até o século XVII, apenas o distante e 
penoso Caminho dos Guaianás cumpria essa função, partindo de 
Paraty. Guilherme Peres comenta a respeito dessa rota: 
 

“jornada longa e penosa, exigindo embarque 
e desembarque dentro da Baía de Sepetiba, 
apresentando perigos decorrentes do estado do mar 
e da presença de baleias e piratas entre Angra e 
Parati. [...] Artur de Sá levou 99 dias, sendo 43 de 
marcha para chegar às Minas. 
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Em carta ao rei expõe os planos para 
abertura de uma nova estrada, mencionando-lhe o 
projeto do bandeirante paulista Garcia Rodrigues 
Pais, que reduziria a 15 dias o tempo que se 
gastava em 3 meses de viagem, sendo o mesmo 
aprovado por sua majestade”.39 

Para superar essas dificuldades, foi aberto, em 1700, e 
entregue ao tráfego em 1704, o caminho que partindo da freguesia 
do Pilar ficaria conhecido pelo nome de seu desbravador, o Caminho 
de Garcia Pais. Brasil Gerson descreve as peculiaridades desse 
trajeto: 

“O seu Caminho Novo, partindo de Borda do 
Campo, passava pela Garganta de João Aires, na 
Mantiqueira, e pelas terras de João Gomes (hoje 
Palmira), pelas de Matias Barbosa (bêrço de Juiz de 
Fora), por Serraria, Entre Rios e Paraíba do Sul, 
Barra do Piraí, Macacos (lugar de outra de suas 
sesmarias) e descendo pela Serra da Estrêla, um 
tanto para o lado da do Tinguá, atingia a planície 
nas proximidades do sítio que depois seria Posse, 
onde haveria o engenho do Capitão-Mor Francisco 
Gomes Ribeiro, o Môço, com sua capela de N. S. de 
Cássia (perto da atual Fábrica Nacional de Motores) 
– e para fazer ponto final no porto fluvial de Pilar, 
que era de onde o viandante podia prosseguir para 
o Rio, ou por mar, em pequenos veleiros ou barcos 
a remo, ou por terra, tomando o atalho que levava a 
capela de N. S. da Piedade do Iguaçu (pero da 
fazenda dos monges beneditinos), e da de Iguaçu à 
de S. Antonio de Jacutinga (á margem do 
quilometro 13 da atual Rodovia Dutra), e de 
Jacutinga à de S. João Batista de Meriti e à de N. S. 
de Apresentação de Irajá.”40 

Logo outros “caminhos novos” seriam abertos, retalhando a 
região. Em 1721, Bernardo Soares de Proença abriu nova rota, 
alcançando a serra do Mar, a partir do porto de Estrela, sendo este 
novo caminho calçado em 1809.  

 
“[...] com sua gente e seus escravos, meteu 

mãos à obra no pôrto de Estrêla, passando pela 

                                                        
39 PERES, Guilherme. Baixada Fluminense: os caminhos do ouro – ensaio. Duque 

de Caxias/RJ: Gráfica Register, 1993. 
40 GERSON, Brasil.  O ouro, o café e o Rio.  Rio de Janeiro: Livraria Brasiliana Editora, 

1970. 
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capela da Conceição na Fazenda do Reboredo (hoje 
Piabetá), e por um sítio onde seria o de Albino 
Fragoso (hoje lugar da entrada da fábrica de Pau 
Grande) e na Raiz da Serra enfrentou a montanha 
ao lado do Rio Caioaba, por traz da hoje, Vila 
Inhomirim (onde no início do século XIX seria a 
fazenda de mandioca, do excêntrico Langsdorff), e 
atingiu o Alto no Morro de Santo Antônio, e daí 
acompanhou o Córrego Sêco, e o Itamarati, e 
passou ao pé da rocha Maria Comprida, e seguiu 
pelo Piabanha, até onde seria Pedro do Rio, na 
fazenda do sesmeiro Domingos Rodrigues da Rocha, 
até encontrar-se no Paraíba com o traçado do filho 
do Caçador de Esmeraldas”.41 

Em 1728, uma nova rota, partindo de Iguassu, constituiu o 
chamado “Caminho Novo do Tinguá” ou “Caminho de Terra Firme”. 
Todos esses caminhos, depois de subir a serra do Mar, se 
encontravam em Santo Antônio da Encruzilhada, pouco antes de 
atingir a margem direita do rio Paraíba. Daí em diante, juntavam-se 
em um só caminho. 

Sobre os caminhos que, partindo do Rio de Janeiro, atingiam 
as “Gerais”, assim escreveu o pesquisador Guilherme Peres em seu 
“Os Caminhos do Ouro”: 

 
“Durante o século XVIII, três eram os 

caminhos oficialmente reconhecidos entre o Rio de 
Janeiro, através da Baixada Fluminense e a região 
das Gerais. 

Descritos em ordem cronológica de abertura 
tínhamos: 

“Caminho Novo do Pilar” ou do “Guaguassú” 
ou ainda de Garcia Rodrigues Pais, aberto entre 1699 
e 1704. 

“Caminho Novo do Inhomirim” ou “Caminho 
de Bernardo Soares de Proença” ou “Caminho do 
Proença”, aberto em 1724. 

“Caminho do Mestre de Campo Estevão 
Pinto” ou “Caminho Novo do Tinguá”, aberto em 
1728.  

Queremos assinalar que o adjetivo “novo” 
era aplicado à outro caminho que viesse surgir, 

                                                        
41 Idem. 
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encontrando-se dessa forma vários “caminhos novos” 
naquela época.”42 

 
 Revitalizadas pela nova função intermediária que passaram a 
exercer, articulando os acessos terrestres e fluviais entre a capital e 
o interior, as freguesias de Iguassu, Estrela e Pilar alcançaram e 
solidificaram, no século XIX, uma nova posição econômica e política 
que resultou na transformação das duas primeiras povoações em 
Vilas (1833 e 1846, respectivamente) e na ascendência econômica 
da Freguesia do Pilar43.  
 A entrada do café no âmbito da circulação na região em 
larga escala, a partir de meados do século XIX, deu novo fôlego a 
essa função intermediária. A produção aurífera decaiu e as faluas, 
barcas e canoas passaram a escoar, cada vez mais intensamente, a 
crescente produção cafeeira do Vale do Paraíba. Da freguesia de 
Iguassu, seguiu em direção ao Vale, uma nova e pavimentada via de 
acesso, a Estrada do Comércio, inaugurada em 1822 e, de Estrela, 
partiu a Estrada Normal de Estrela, consolidada em 1844. 
 A sociedade iguassuana refletia o impacto dessas 
transformações. Sua elite proprietária modificou, de certa forma, os 
próprios interesses econômicos, reduzindo os investimentos na 
produção local, direcionando-os para os negócios de transporte e 
armazenamento, na medida em que “nos portos e freguesias da 
Baixada as fortunas faziam-se com o simples transacionar com o 
café”44. 

A população mais simples dinamizou a vida nas sedes das 
vilas e freguesias.  Tropeiros, viajantes, mercadores e comissários 
de café, em trânsito, somavam-se a uma pequena população 
estável, formada por negociantes, taberneiros e ferreiros, entre 
outros. Era grande também a tensão entre o mundo dos senhores e 
dos cativos, o que produziu revoltas, fugas e a formação de 
quilombos como formas de resistência45.      
 Enquanto os iguassuanos livres e cativos moviam seus 
interesses e relações por entre as engrenagens construídas ao longo 

                                                        
42 PERES, Guilherme - 1996. 
43 Os registros dos viajantes que por lá circulavam atestam seu dinamismo, que 

sobrevivendo à crise de produção de metal se estenderia até fins do século XIX. VER: 
ADOLFHE, MILIET. Dicionário Geográfico Histórico e Descritivo do Império do 

Brasil. 1863. p 102. 
44 ALVES, José Cláudio de S. Dos Barões ao Extermínio: Uma História da Violência 
na Baixada Fluminense. Duque de Caxias. APPH-CLIO, 2003, p. 40. 
45 BEZERRA, Nielson Rosa. As Confluências da Escravidão no Recôncavo da 
Guanabara: Iguaçu e Estrela (1833-1888). Dissertação de Mestrado. Vassouras/RJ: 

USS, 2004. e GOMES, Flávio dos Santos. Histórias de Quilombos: Mocambos e 
Comunidades de Senzalas no Rio de Janeiro – Século XIX. Dissertação de 

Mestrado. Campinas/SP: UNICAMP, 1992. 



28 

 

do século XIX, em meados do século, as atenções e investimentos, 
destinados a cada vez mais poderosa e próspera economia cafeeira 
no Vale do Paraíba, trouxe uma mudança de enorme impacto para 
Iguassu. Implantado no final do século XVIII, no Pará, o café atingiu 
o Rio de Janeiro no início do século XIX, alcançando o Recôncavo nas 
suas primeiras décadas, não logrando muito êxito em seu cultivo. No 
entanto, ao penetrar nas terras do Vale do Paraíba atingiu 
proporções nacionais, tanto que, em 1858/1860, já representava 
48,8% do total de nossas exportações, apresentando saldos cada 
vez mais expressivos na balança comercial brasileira. 
 Essa espetacular produção exigiu investimentos maciços na 
constituição de uma rede de circulação que livrasse o crescente 
tráfico de mercadorias e do café dos problemas ligados ao transporte 
fluvial como a dependência das marés, do baixo nível das águas na 
seca e do constante entulhamento dos rios e canais. O híbrido 
sistema que articulava os caminhos terrestres às vias fluviais 
mostrava-se saturado, custoso, incapaz de atender as progressivas 
exigências da circulação entre a região cafeeira e o porto do Rio de 
Janeiro. 
 Como resposta a essa questão, surgiu já, em 1840, a idéia 
de ligar o porto de Sarapuí ao porto de Iguassu através de uma 
estrada de ferro, mas foi só em 1854, que um empreendimento 
privado de grande porte conduzido por Irineu Evangelista de Souza, 
o Barão de Mauá, concretizou “essa opção ferroviária”, inaugurando 
a primeira estrada de ferro do Brasil, ligando o porto da Guia de 
Pacobaíba, logo batizado de Mauá, à Fazenda Fragoso e logo depois 
à Raiz da Serra, prolongando-se até Petrópolis e Areal, servindo toda 
a região de Piabanha, no Médio Paraíba. Entre 1854 e 1869, o fluxo 
de passageiros na estação de Mauá saltaria de 19.175 para 42.901, 
o que assinalou o incontestável sucesso do empreendimento46. 
Alguns quilômetros daí, a oeste, no curso baixo do rio Estrela-
Inhomirim, o porto Estrela, até então o mais importante entreposto 
da região, dava início a uma inevitável decadência. O vitorioso 
modelo adotado pelo Barão de Mauá motivou o governo imperial à 
construção, em 1858, da Estrada de Ferro D. Pedro II, que partindo 
do Rio de Janeiro, atravessaria o território iguassuano, onde seria 
constituída a estação de Maxambomba, até Queimados, sede da 
freguesia de Nossa Senhora de Marapicu, prolongando-se, no fim do 
mesmo ano, até Belém (atual Japeri) e alcançando o Vale do 
Paraíba, em 1864. 
 Esse novo eixo de transporte contribuiu para o início de um 
processo que, progressivamente, iria desfazer os “profundos laços” 

                                                        
46 FRÓES, Vânia. O Município de Estrela – 1846-1892. Dissertação de Mestrado. 

Niterói/RJ: UFF, 1974. p. 31. 
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que durante três séculos haviam unido o Recôncavo à capital.  Até 
então, pelas vias fluviais e pelos caminhos terrestres, haviam 
convergido, de Iguassu para o Rio de Janeiro, uma grande variedade 
de produtos agrícolas destinados ao abastecimento da sua crescente 
população. Gêneros produzidos na própria região ou para além dela, 
como os vindos de Minas Gerais, que desde o final do século XVIII, 
com o fim da produção aurífera, havia direcionado sua economia 
para o abastecimento interno. Nesse momento, com o advento das 
estradas de ferro ligando o litoral da baía (porto de Mauá) e, depois, 
a própria capital, a Serra do Mar (Estrada de Ferro D. Pedro II) e ao 
planalto, os portos fluviais que, até então, ocupavam a privilegiada 
posição intermediadora do fluxo de pessoas e riquezas, perderam 
velozmente sua importância, sendo levados a um profundo 
ostracismo. 
 Na Vila de Nossa Senhora da Piedade do Iguassu, os efeitos 
dessa mudança logo foram sentidos. Sua sede, devido ao 
progressivo abandono de seu porto, foi transferida, em 1891, para o 
arraial de Maxambomba. A freguesia do Pilar e a Vila de Estrela 
sofreram as mesmas conseqüências. A produção agrícola ressentia-
se da concorrência no que diz respeito ao cultivo da cana de açúcar. 
A inadequação das terras para o plantio do café e o cansaço das 
mesmas, pois exauridas que estavam pelas práticas agrícolas 
inadequadas e pelo intenso uso, aprofundavam a decadência do 
recôncavo. Em 1886, foi inaugurada a “The Rio de Janeiro Northern 
Railway”, conhecida mais tarde como Estrada de Ferro Leopoldina, 
que ligou a cidade do Rio de Janeiro ao povoado de Merity, atual 
centro do município de Duque de Caxias.  
                 As obras de construção dessas ferrovias agravaram a 
situação de drenagem da região, que já estava comprometida com o 
desinteresse pela conservação e limpeza dos rios e canais cada vez 
menos usados. Os aterros necessários para o assentamento dos 
trilhos represavam o curso natural das vias fluviais que 
atravessavam. A soma desses fatores com a intensa ação de 
desmatamento, produzida pela atividade extrativa da lenha, 
contribuiu para o assoreamento e obstrução dos rios, fazendo 
reaparecer ou dilatar os brejos, multiplicando os pântanos e charcos 
insalubres, promovendo um vertiginoso aumento da cólera, da 
malária e do impaludismo, o que levou ao rápido despovoamento da 
região. 

“A Baixada da Guanabara passou a ser 
somente uma zona de passagem rápida, pois o 
impaludismo dizimava aqueles que ousavam 
permanecer na região. As populações fugiam dessa 
zona amaldiçoada e nada havia que pudesse retê-las 
ou atraí-las. Nas vilas, as casas eram demolidas para 
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a venda de materiais, enquanto outras, 
abandonadas, iam aos poucos sendo despojadas por 
gente da própria zona rural. O mato crescia nas ruas 
e nos cemitérios, as igrejas tornavam-se ruínas. 
Porto das Caixas, Estrela, Iguaçu, aglomerações que 
viviam exclusivamente de sua função de 
intermediárias, entraram numa rápida e profunda 
decadência47.” 

 
O flagelo das epidemias não era novidade na região. Um 

exemplo foi a grave crise ocorrida entre 1854 e 1856, quando uma 
grande mortandade atingiu várias localidades, trazida pelo vibrião da 
cólera (Cholera Morbus), que chegou a Iguassu através de um 
escravo empregado na cabotagem e serviço de navegação entre os 
rios locais e a freguesia da Ilha do Governador48. A população 
escrava da região e dos arredores foi duramente atingida pela 
epidemia, assim como os escravos destinados as áreas cafeeiras de 
Vassouras e Valença, que foram expostos ao contágio quando 
cruzavam as estradas e vias fluviais. 

A situação de esgotamento do modelo escravista também foi 
um fator que contribuiu para o aprofundamento da crise que se 
abateu sobre a região nas últimas décadas do século XIX. De 1840 a 
1872, o número de trabalhadores escravos em Iguassu diminuiu 
cerca de 50%49. Alguns fatores explicam essa forte redução, como o 
aumento súbito dos preços dos cativos, motivado pela proibição 
formal do tráfico negreiro em 1850, e principalmente, devido ao 
redirecionamento dessa mão-de-obra para as lucrativas áreas 
cafeeiras do Vale do Paraíba fluminense. Os plantadores locais que 
investiam em pequenas e médias lavouras de produtos alimentícios 
ou a decadente produção açucareira encontravam enormes 
dificuldades em manter regularmente seus plantéis. 

Nos últimos anos do século XIX, o quadro de dinamismo 
econômico que a região havia conquistado na primeira metade do 
século havia se dissolvido. A sua posição intermediária entre o litoral 
e o interior foi superada pelo novo eixo de transporte ferroviário. Os 
interesses de sua elite proprietária deslocaram-se para o lucrativo 
negócio do café, tanto no que diz respeito à produção com a 
aquisição de propriedades no Vale do Paraíba, quanto no 
investimento em financiamento e no transporte. Isso, no entanto, 
não significou o imediato desaparecimento de seus interesses na 

                                                        
47 SOARES. Maria Terezinha de Segadas. Nova Iguaçu: Absorção de uma Célula 
Urbana pelo Grande Rio de Janeiro. Revista Geográfica Brasileira. Rio de Janeiro, nº 

2 – ano XVII. IBGE, abr/jun. 1995. p. 167.  
48 GOMES: 1992. p. 55.  
49 Idem. p. 56 e 57.  
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região, visto que através das práticas de arrendamento de terras 
para a produção de alimentos e criação de gado, essa elite 
conservava boa parte de suas propriedades, o que lhes garantia 
acesso ao crédito bancário e a manutenção do status político 
necessário através das práticas clientelistas e do domínio da política 
local. 

Nesse sentido, é necessário afirmar que essa crise atingiu, 
na verdade, os setores intermediários e inferiores da sociedade 
iguassuana, já que sua elite proprietária adaptou-se às novas 
circunstâncias resistindo, enquanto pôde, ao fim da economia 
agrária que a sustentava. Mais tarde, em fins do século XIX e início 
do XX, os proprietários iguassuanos lançaram mão de uma outra 
forma de capitalização, antevendo o total esgotamento das práticas 
agrícolas em vários pontos da região, a venda de terras em forma de 
lotes menores sem trabalho incorporado. 

 
“Em Iguassu, a aceleração gradual do 

processo de empobrecimento da região, a partir da 
metade do século passado beneficiou inicialmente os 
grandes senhores de terras que viviam a oferta 
destes bens imóveis crescer. Após a instalação da 
nova ordem política republicana, alguns grandes 
proprietários de terras começariam a dispor de suas 
propriedade como forma de obter capitais. O que não 
significou o declínio das elites locais, mas a 
substituição de seus grupos de composição. (...) 
Entre os anos de 1900 e 1920, os proprietários das 
grandes unidades agrícolas aprofundaram o processo 
que privilegiava o oferecimento de ‘terrenos’ como 
imóveis passaram a serem referenciados nos 
documentos cartorários, numa clara referência a 
áreas de dimensões menores, sem trabalho 
incorporado.”50 

 
A fragmentação de grandes propriedades foi profunda nas 

áreas mais fortemente atingidas pelo declínio da produção agrícola. 
Principalmente, nas regiões que vinham sendo inviabilizadas pelo 
esgotamento do solo e pela crise ecológica gerada pelo 
assoreamento e abandono dos cursos fluviais. A oeste da Vila de 
Iguassu, na área de Maxambomba, a partir da década de 80 do 
século XIX, o fracionamento de grandes fazendas em chácaras e 
sítios, atendeu a um  outro  projeto,  o  da  implementação  de 

                                                        
50 SILVEIRA: 1998. p. 146 e 147. 
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cultivo e beneficiamento da laranja. A citricultura51 alcançou 
enormes resultados abrangendo extensas áreas que correspondem, 
hoje, a boa parte dos municípios de Nova Iguaçu e Belford Roxo, 
transformando a região em grande exportadora nas décadas de 20 e 
30 do século XX. Esse direcionamento da terra para a prática 
agrícola, que em 194552 entrou em colapso, conteve ali a onda 
loteadora que já retalhava o restante da região desde o início do 
século XX.  

Do ponto de vista político-administrativo, muitas 
transformações ocorreram a partir do final do século XIX. Em 1891, 
como vimos, a sede de Vila de Iguassu deslocou-se para o povoado 
de Maxambomba. Ainda em 1891, a reordenação jurídica 
republicana transformou as vilas em municípios e as freguesias em 
distritos. Nesse mesmo ano, a Vila de Estrela perdeu sua autonomia 
administrativa tendo seu território dividido entre Magé e Iguassu, 
que por sua vez passou a ser composto pelos distritos de Santo 
Antônio de Jacutinga, Marapicu (atual Queimados), Piedade de 
Iguassu, Merity (atuais São João de Meriti e Duque de Caxias), 
Santana das Palmeiras (Tinguá) e Pilar, este último formado pelos 
atuais distritos de Xerém e Imbariê, desanexados da extinta Vila de 
Estrela. Em 1916, agora denominado Nova Iguaçu, o município 
encontrava-se dividido nos distritos de Nova Iguaçu (1º), Marapicu 
(2º), Cava (3º), Arraial de Pavuna e São João de Meriti (4º), Santa 
Branca (5º), Xerém (6º) e São Mateus (7º). Em 1921, o distrito de 
São Mateus recebeu a denominação de Nilópolis. E, em 1931, foi 
criado o oitavo distrito, denominado Caxias, tendo como sede o 
povoado de Merity, formado por terras desanexadas do distrito de 
Xerém, como Pilar, e pelo povoado de São João de Meriti. 

Essas mudanças político-administrativas representaram o 
assento político de uma reconfiguração econômica e social. O 
universo social, econômico e político iguassuano que vigorou sob 
formas e funções rurais durante três séculos, pulverizou-se sob o 

                                                        
51 As atividades relacionadas a citricultura foram iniciadas em São Gonçalo e 

introduzidas no município de Nova Iguaçu ainda nas últimas décadas do século XIX. O 
impulso decisivo para a transformação do cultivo e da venda a laranja foi dado pelo 

governo Nilo Peçanha, que reduziu drasticamente as taxas aduaneiras e regularmente as 
condições de transporte e acomodação dos frutos nas viagens internacionais. Além 

disso, assinou um tratado de reciprocidade de isenção de taxas no comércio de frutas 
entre o Brasil e a Argentina (1909). Essas medidas abriram o mercado internacional, a 

laranja nacional estimulando enormemente sua produção. 
52 Com o advento da II Guerra Mundial, o mercado consumidor europeu fechou-se às 
exportações brasileiras de laranja acumulando sua produção nos armazéns e mesmo nas 

próprias lavouras. Essa situação estimulou o aparecimento da praga conhecida como 
“mosca do Mediterrâneo”. Ao final do conflito mundial a produção encontrava-se 

desarticulada e a situação dos pomares calamitosa. A citricultura iguassuana jamais se 
recuperaria do golpe reduzindo a produção e a área cultivada progressivamente a partir 

dessa crise. 
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impacto das transformações ocorridas nas últimas décadas do século 
XIX. Com exceção das terras no entorno da estação de 
Maxambomba, que prosperavam com o efêmero negócio da laranja 
a partir dos anos 30, toda a região mergulhou numa letargia 
econômica e social que atravessou, pelo menos, as primeiras 
décadas do século XX. 

Bem ao leste, o ainda quarto distrito de Nova Iguaçu, Merity 
(que será renomeado Caxias em 1931, tornando-se o oitavo), 
situado em terras baixas e atormentadas pelas “febres”, sofreu 
particularmente, o peso dessa decadência que reduziu sua 
população, em 1910, para menos de 800 habitantes. No entanto, 
nas décadas seguintes, uma conjunção de três grandes fatores 
modificou esse quadro de abandono. 

O deslocamento populacional de uma massa de migrantes 
em direção às cidades brasileiras nas primeiras décadas do século 
XX, a expansão da malha ferroviária na região que permitiu o acesso 
e o assento dessa população na região e a parcial recuperação 
ambiental do solo promovida pelas sucessivas obras de saneamento 
realizadas na Baixada Fluminense, proporcionaram uma intensa 
recuperação demográfica da região, fazendo emergir do vazio 
populacional as bases do que viria se constituir, nas décadas 
seguintes, numa extensa e complexa periferia urbana moderna. 
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CAPÍTULO II 

 

A TRANSIÇÃO DO RURAL PARA O URBANO 
 
 

Em 1910, Merity, o quarto distrito de Nova Iguaçu, contava 
com uma população de pouco mais de 800 habitantes, número 
assustadoramente baixo se comparado aos 10.542 auferidos em 
1872 pelo censo estadual. Essa queda populacional vertiginosa era 
conseqüência direta de problemas que assolavam a região desde 
meados do século XIX, das crises econômica e ecológica que 
atingiram de forma muito dura, principalmente essas empobrecidas, 
baixas e pantanosas terras próximas à baía de Guanabara. No 
entanto, vinte anos depois, em 1930, um novo censo registrou a 
presença de 28.756 habitantes no distrito, o que configurou, não só 
uma extraordinária recuperação demográfica, como também, a 
superação dos números de 187253.  

Esse espetacular crescimento reconfigurou socialmente 
Merity, e a região como um todo, e encontrou sua razão de ser na 
conjunção dos fatores que apresentamos e que analisaremos agora, 
a partir do processo de migração nas primeiras décadas do século 
XX. Vizinho da capital da República, o município de Nova Iguaçu 
abrigou em seus distritos, Merity em particular, um enorme 
contingente populacional deslocado da metrópole carioca, que para 
lá havia se dirigido, vindo do campo, em busca de oportunidades. 
  Essa onda migratória em direção ao Distrito Federal vinha se 
avolumado desde meados da década de 20, acentuando-se ao longo 
das décadas seguintes. Suas razões estavam ligadas diretamente ao 
surto industrializante que atingiu o país nas primeiras décadas do 
século XX, em que parte do capital nacional majoritariamente, 
alocado no setor agroexportador deslocou-se para o setor industrial, 
acentuando o processo que estava em curso desde 1850. 
 Essa indústria brasileira nasceu a partir de capitais nacionais 
aproveitando-se de condições favoráveis e concentrou-se no 
Sudeste, particularmente, no Rio de Janeiro e São Paulo. Ao longo e 
após o conflito mundial de 1914-1918, utilizou plenamente sua 
capacidade instalada e passou a sofrer a concorrência de capitais 
estrangeiros, particularmente, norte-americanos. Além disso, o setor 
de transportes e a intensa remodelação urbana que se desencadeou 
nas cidades criaram uma poderosa atração para a face rural da 

                                                        
53 Esses números encontram-se em: BELOCH, Israel. Capa Preta e Lurdinha: Tenório 

Cavalcanti e o Povo da Baixada. Rio de Janeiro: Record, 1986. p. 22.  
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moeda populacional e uma inédita demanda de mão de obra pouco 
especializada na manufatura e na construção civil surgiu nas cidades 
brasileiras. 
 O camponês e sua família estavam acossados, por um lado, 
pela miséria conjuntural gerada pela redução da atividade agrícola, 
devido à crise exportadora, que lhe reduziu as oportunidades de 
trabalho e, por outro, pela crise estrutural advinda da perversa 
distribuição de terras que sempre privilegiou o latifúndio, impedindo-
o de trabalhar e produzir em suas próprias posses. Nas primeiras 
décadas do século XX, esses camponeses migraram, em massa, 
para as cidades, em busca das oportunidades negadas no campo.  
 José Luís Romero chama a atenção para a abrangência 
latino-americana dessa questão e para a transitoriedade de tal 
demanda de trabalho urbano, logo saturado pelas sucessivas vagas 
de migrantes que invadiram, em um curto espaço de tempo, as 
cidades. 

“Em algumas cidades, começaram 
precisamente a desenvolver-se determinadas 
indústria para substituir as importações, quer porque 
os capitais estrangeiros haviam começado a 
estabelecê-las, quer porque o calor desses primeiros 
incentivos despertasse nos capitalistas locais à 
tentação de fazer investidas na indústria. Dessa 
forma, uma demanda de trabalho urbano com bons 
salários começara a surgir e liberou a imaginação de 
muitos desempregados rurais. Surgiu uma bola de 
neve, cujas conseqüências foram amargas. Havia 
desenvolvimento urbano e, ao mesmo tempo, 
desemprego e miséria urbana, porque a oferta de 
trabalho superava sempre a demanda54.” 

 
 Em o “Mito da Marginalidade: Favela e Política no Rio de 
Janeiro”55, produzido, em 1977, pela socióloga norte-americana 
Janice E. Perlman, são discutidos os chamados fatores de expulsão e 
atração que motivaram a marcha de migrantes brasileiros e latino-
americanos em direção às cidades. 
 De acordo com a autora, os fatores de expulsão 
representados pela situação de miserabilidade que “empurraram” os 
migrantes para áreas urbanas, somaram-se aos chamados fatores 
de atração, na medida em que uma certa “metáfora do apelo das 
luzes a cidade”, traduzida nas maiores possibilidades de obter 

                                                        
54 ROMERO, José Luís. América Latina: as Cidades e as Idéias. Rio de Janeiro: 

Editora UFRJ, 2004, p. 354. 
55 PERLMAN. Janice E. O Mito da Marginalidade: Favelas e Política no Rio de 

Janeiro. São Paulo: Paz e Terra, 1981. 
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trabalho e atendimento social. Todos esses aspectos exerciam uma 
enorme influência sobre os trabalhadores rurais como a “imagem de 
uma porta aberta e de ilimitadas opções para o futuro, em contraste 
com o círculo fechado da vida no campo.”56 Destaca, também, a 
rede de capilaridade social que ampara o migrante e estimula o fluxo 
migratório, na medida em que são conservados laços estreitos com 
os lugares de origem e os amigos e parentes assentados, 
previamente na cidade, assumem a tarefa de ajudar e adaptar o 
recém chegado. Romero também destaca esse aspecto. 
 

“Vinham de áreas rurais (...) ou de pequenas 
cidades que abandonavam convencidos de que não 
havia horizontes nelas e chegavam às proximidades 
das cidades que eram a sua meta (...) aqueles que 
chegaram primeiro conseguiram trabalho (...) e já 
familiarizados com a cidade, estes últimos acolheram 
os que chegavam em ondas sucessivas”.  

 
 No Brasil, a população urbana saltou de 12.945.641 
habitantes para 18.782. 891, em 1950. No sudeste, o crescimento 
urbano foi muito maior do que nas demais regiões. Em 1940, a 
cidade de São Paulo abrigou 1.322.643 habitantes e o Rio de 
Janeiro, capital federal, 1.896.998. Na região, 4.043.306 pessoas 
viviam em 27 grandes cidades, num crescimento de quase 50% em 
relação aos números de 1920. Em 1950, a população urbana do 
sudeste passou para 10.713.622, o que significava quase 20% da 
população nacional57. 
 No que diz respeito às migrações internas, o quadro abaixo 
nos dá um panorama sobre a origem dos migrantes que viviam no 
Distrito Federal e no estado do Rio de Janeiro, em 1940. 
 

MIGRAÇÕES  INTERNAS 
Distribuição dos Brasileiros por Unidades da Federação de 

Nascimento 

 Minas 
Gerais 

São 
Paulo 

Espírito 
Santo 

Pernambuco Ceará Alagoas 

Rio de 

Janeiro 

99.440 11.634 13.308 4.551 2.390 3.608 

Distrito 

Federal 

114.214 36.332 17.824 29.150 11.999 19.194 

FONTE: Anuário Estatístico do Brasil, IBGE, 1953. 

 

                                                        
56 PERLMAN: 1981. p. 39. 
57 MONTEIRO, Hamilton de Mattos. O Aprofundamento do Regionalismo e a Crise 
do Modelo Liberal. In LINHARES, Maria Yeda (org.). História Geral do Brasil. Rio de 

Janeiro: Editora Campus, 1990, p. 310 e 311. 
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 Essa massa, vinda dos casebres do interior do país e das 
senzalas esvaziadas pela Abolição em 1888, abarrotava as cidades 
brasileiras e o Rio de Janeiro em particular, que se mostravam 
absolutamente incapazes de absorvê-la. Esses excluídos das áreas 
rurais somaram-se a população de negros forros, brancos e pardos 
pobres que já residiam nos espaços urbanos, desde meados do 
século XIX, e que se acotovelavam pelas ruas barulhentas em busca 
de emprego e teto barato, habitando os cortiços, as casas de 
cômodos e as palafitas sob péssimas condições de insalubridade. 

Vitimados pelas epidemias lutavam pela sobrevivência, 
explodindo, periodicamente, em manifestações violentas de 
inconformismo ou mergulhando num cotidiano difuso pouco avesso 
aos “bons hábitos” e as convenções sociais, o que chocava e 
apavorava a recente elite republicana que governava o país a partir 
da cidade. Logo, surgiram vozes modernizantes que exigiam uma 
ação “civilizadora” que disciplinasse essa “gente atrasada”, visto 
que, “era preciso acabar com a noção de que o Rio de Janeiro era 
sinônimo de febre amarela e de condições anti-higiênicas e 
transformá-lo num verdadeiro símbolo do novo Brasil”58. Tratava-se 
então de investir contra a pobreza, eliminando ou removendo a 
população pobre, pois era urgente dotar o país de uma capital 
moderna que agilizasse seu ingresso no próprio circuito internacional 
de capitais, produtos e população59. 

Essas intenções modernizadoras, pensadas desde o final do 
século XIX60, foram levados a cabo durante a administração de 
Francisco de Paula Rodrigues Alves (1902–1906), sob o comando de 
um corpo técnico encarregado de conduzir um ambicioso plano de 
modernização da capital em três direções: o engenheiro Lauro 
Muller, que comandaria uma urgente reforma e ampliação do porto; 
o médico sanitarista Oswaldo Cruz, encarregado de comandar a 
cruzada contra as epidemias através de uma incisiva política de 
saneamento, e, o prefeito nomeado da capital, o engenheiro Pereira 
Passos, que havia acompanhado os momentos finais das 
monumentais reformas realizadas em Paris, no século XIX, por 
Georges Eugène Haussmann (1855–1870), e que seria encarregado 
da remodelação urbanística da cidade. 
 Em pouco mais de três anos, o conjunto de ações, 
desenvolvidas pelos governos da União e do município, produziram 

                                                        
58 ABREU, Maurício de A. A Evolução Urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Ed. 
Jorge Zahar, 1988. p. 60. 
59 Até as primeiras décadas do século XX, boa parte das viagens marítimas 
internacionais evitavam o porto do Rio de Janeiro, célebre pelas epidemias que 

assolavam a cidade e apavoravam os visitantes europeus. 
60 Em 1875, havia sido elaborado o Plano de Melhoramentos da Cidade do Rio de 

Janeiro, jamais implementado. 
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enormes mudanças. A campanha de saneamento baseada, entre 
outras ações, na vacinação obrigatória, alcançou rápidos resultados, 
mas fez eclodir, em novembro de 1904, um violento levante popular 
que ficou conhecido como a Revolta da Vacina. Além disso, entre 
1903 e 1904, milhares de casas e prédios foram demolidos para dar 
lugar a um reordenamento urbanístico que privilegiava a abertura de 
grandes avenidas, como a Central (atual Rio Branco) que foi 
inaugurada em novembro de 1905. O deslocamento populacional 
promovido pela Reforma Passos, como ficaram conhecidas essas 
ações, foi intenso na medida em que quarteirões inteiros foram 
destruídos e a população carioca pobre e acuada, buscava na 
constituição das favelas61 uma alternativa de sobrevivência. 
 Em 1907, essas ocupações populares já haviam se 
constituído no morro da Babilônia e, em 1909, no Salgueiro, na 
Tijuca, Mangueira e no morro do Telégrafo, situado atrás da Quinta 
da Boa Vista. Em 1912, alcançou os morros do Andaraí, de 
Copacabana, do Leme e o de São Carlos, no Estácio. Em 1915, o 
morro dos Cabritos, próximo à Lagoa Rodrigo de Freitas, também 
abrigava barracos. E, em 1916, era a vez do morro do Pasmado, em 
Botafogo62.  
 Outra opção que restava às populações desalojadas do 
centro do Rio de Janeiro ou que afluía cada vez mais intensamente à 
cidade eram os subúrbios. Entre 1890 e 1906, por exemplo, 
freguesias suburbanas próximas ao centro como Engenho Novo e 
Inhaúma tiveram um apreciável aumento populacional e, na medida 
em que novas levas de moradores saturavam suas possibilidades de 
residência, novas áreas cada vez mais afastadas iam sendo 
progressivamente ocupadas. Até que em 1930, o tecido urbano já 
havia avançado sobre as fronteiras do Distrito Federal, alcançando a 
Baixada Fluminense. 
 

“O Norte da cidade era deixado aos médios, 
aos miseráveis que eram expulsos das residências 
coletivas demolidas na área central, e as levas de 
cariocas e imigrantes que podiam instalar-se nas 
casas modestas da zona suburbana, crescente ao 
longo das estradas de ferro Central, Leopoldina, Rio 

                                                        
61 A primeira favela carioca constitui-se no morro da Providência na década de 90 do 

século XIX. Seus barracos seria o resultado imprevisto das demolições promovidas por 
Barata Ribeiro em 1893. E o nome “favela” derivaria do apelido dado ao local pelas 
tropas vindas de Canudos aquarteladas no morro que relacionavam sua vegetação, 

plantas com favas, a que conhecera nas cercanias do arraial baiano do Belo Monte. In. 
MARINS, Paulo César Garcez. Habitação e Vizinhança: Limites da Privacidade no 

Surgimento das Metrópoles Brasileiras. In NOVAIS, Fernando A. (org.). História da 
Vida Privada no Brasil. Vol. 3. rio de Janeiro: Companhia das Letras. 1998, p. 141.  
62 MARINS: 1998, p. 151 e 156. 
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D’Ouro e Melhoramentos do Brasil. Com as verbas 
governamentais canalizadas para as reformas (...) 
restaria aos subúrbios iniciar décadas de 
reivindicações para a infra-estrutura de casas e ruas, 
e soluções para o transporte entre os empregos, nas  
áreas  centrais,  e  as  distantes  moradias (...)”.63  

 
 Esse movimento de expansão urbana em direção às 
periferias representou o lançamento das bases do que viria a se 
constituir como a Área Metropolitana do Rio de Janeiro64, que se 
caracterizaria pela cristalização de uma estrutura urbana baseada 
em uma dicotomia que opunha o núcleo - as áreas centrais do Rio 
de Janeiro -, relativamente bem servido de infraestrutura, com a 
presença atuante do poder público, onde residiam as classes mais 
favorecidas, às áreas periféricas - os subúrbios próximos e distantes 
-, que serviam de lugar de moradia das classes populares e onde 
imperava a carência de infraestrutura e do poder público. 
 A ampliação e a consolidação dessa área metropolitana só foi 
possível devido à ação indutora da malha ferroviária que já tinha 
lançado suas bases no século anterior, mas que avançou velozmente 
nas primeiras décadas do século XX, como já acontecia, num 
perímetro mais restrito, com os bondes. Era através dos trens que a 
massa trabalhadora, cada vez mais, realocava-se em áreas mais 
distantes. 
 Com a ampliação física da rede, modernização advinda da 
eletrificação das linhas Central do Brasil, em 1937, e Leolpoldina 
Railway, em 1957, e barateamento das passagens através dos 
subsídios das tarifas a partir de 1944 a 1960, o deslocamento 
populacional acentuou-se; progressivamente, novas áreas e bairros 
surgiram ao longo das linhas e no entorno de suas estações. 
 

“Até agora, um pouco disseminados à direita 
ou a esquerda, seja no fundo dos vales, seja nas 
planícies, os bairros de residência popular se 
intensificaram rapidamente nas imediações das 
estações da Central do Brasil, ao longo da estrada de 
São Paulo, num subúrbio ininterrupto, e num 
segundo grupo de subúrbios, além dos charcos de 
Manguinhos, desenhados pela Leopoldina Railway e a 
nova estrada de Petrópolis. Esses bairros acham-se 
atualmente em comunicação rápida, mas 
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64 ABREU: 1988. p. 82. 
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insuficiente, pelas vias férreas com as oficinas do 
porto e das indústrias  que  deles  dependem.” 65 

 
 Já em 1858, havia sido inaugurado o primeiro trecho da 
Estrada de Ferro Dom Pedro II, ligando a freguesia de Santana a de 
Marapicu (Queimados), sendo inauguradas, nesse mesmo ano, as 
estações de Cascadura, Engenho Novo e Maxambomba, esta que, 
mais tarde, constituiria o distrito sede da Vila e, depois, a sede do 
município de Nova Iguaçu. 
 Em 1861, foi inaugurado o serviço regular de trens até 
Cascadura, que incentivou a ocupação do espaço intermediário 
dessa estação e o centro, atraindo o interesse de uma população 
ávida por moradia barata. Em 1870, dois trens diários adequados às 
horas de chegada e saída para o trabalho inauguraram, de fato, o 
sistema de transporte suburbano e, consequentemente, novas 
estações foram inauguradas, como Engenho de Dentro, Piedade, 
Rocha, Derby Club, Sampaio, Quintino, Méier, Mangueira e 
Encantado. E já, em 1890, a estação de Madureira. 

Na década de 80 do século XIX, a abertura de duas novas 
ferrovias potencializou o crescimento dos subúrbios. Em 1883, foi 
aberta ao tráfego a Estrada de Ferro Rio D’Ouro e, em 1886, a Rio 
de Janeiro Northern Railway Company, mais tarde, chamada 
Leopoldina Railway. A primeira foi construída com a finalidade de 
transportar material para as obras de construção da nova rede de 
abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro, captada em 
Xerém e Tinguá, e sua função de acompanhar os encanamentos que 
traziam a água, no sentido de conservá-los, não impediu que, 
posteriormente, fosse dotada de um serviço regular de passageiros, 
o que estimulou o desenvolvimento de pequenos núcleos urbanos ao 
longo de seu trajeto.  
 A Leopoldina Railway atravessava terras mais baixas, pois 
seus trilhos corriam mais a leste, próximo ao litoral da baía, mas 
teve um papel indutor muito maior que a Rio D’Ouro. Sua primeira 
linha foi inaugurada em 1886, ligando São Francisco Xavier a Merity, 
esta que, mais tarde, seria sede do município de Duque de Caxias, e 
interligou vários núcleos urbanos que já existiam como Bonsucesso, 
Ramos, Olaria, Penha, Brás de Pina, Cordovil, Lucas e Vigário Geral. 
 Em 1897, já trafegavam diariamente quatro trens, o que 
acelerou a urbanização no entorno de suas estações, como 
Bonsucesso e, principalmente, Ramos que “se transformou em 
empório comercial e em um dos centros de maior atividade na zona 
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da Leopoldina Railway”66. Completando essa malha ferroviária inicial, 
a Estrada de Ferro Melhoramentos foi inaugurada em 1893 e, em 
1903, seria incorporada a Central do Brasil, com o nome de Linha 
Auxiliar. 
  Progressivamente, a capilaridade dessa malha ferroviária 
assentava a população, multiplicava os núcleos urbanos, revigorando 
uns e inaugurando outros. No período que vai de 1886 a 1896, um 
total de quase 30 milhões de pessoas trafegaram por seus trilhos. 
Em 1906, quase 20 milhões, apenas nesse ano, alcançando, em 
1920, 43 milhões e, por volta de em 1930, 84 milhões. Logo depois 
eletrificada (1937), a Central do Brasil “transportou 3,5 milhões de 
toneladas de mercadorias e bagagens e 94 milhões de 
passageiros”67. 

Já no final do século XIX, ainda sob a denominação Estrada 
de Ferro do Norte, a Leopoldina Railway “operava seu tráfego, 
atendendo as estações de São Francisco Xavier, Amorim (primitiva 
Carlos Chagas, atual Manguinhos), Bonsucesso, primitiva 
Bonsucesso do Rio, Ramos, Pedro Ernesto (atual Olaria), Penha, 
Brás de Pina, Cordovil, Vigário Geral, Merity (atual Duque de 
Caxias), Sarapuí (atual Gramacho), Actura (atual Campos Elíseos), 
Rosário (atual Saracuruna), Estrela (atual Imbariê) e Entroncamento 
(atual Piabetá)”68. Só no território do distrito de Merity, já se 
contavam em 1911, a partir dessa estação, que era ponto de linha 
desde 1886, as estações de Gramacho, São Bento, Actura (depois 
Campos Elíseos), Jardim Primavera, Rosário (depois Saracuruna) e 
Parada Angélica.  

Atendendo as necessidades estratégicas do país, essa malha 
ferroviária regional expandiu-se, atingindo nas décadas seguintes, 
capacidade nacional. Já em 1910, a antiga Leopoldina Railway, 
agora chamada Estrada de Ferro Leopoldina, concluiu a ligação de 
sua rede fluminense com a do Espírito Santo, permitindo o contato 
ferroviário entre a cidade do Rio de Janeiro e Vitória e atendendo 
Niterói, os municípios do norte-noroeste fluminense e os do sul-
capixaba, através de seus inúmeros entroncamentos, estações e 
paradas. Em 1924, sua primeira linha tronco, por exemplo, ia  de 
Barão de Mauá a Vitória, numa extensão de 598 quilômetros, 
atravessando a Baixada Fluminense até Campos; um segundo 
trajeto ligava Saracuruna a Caratinga (MG), com 595 km de 
extensão, e ligava Porto das Caixas a Manhuaçu, um terceiro tronco 
de 500 quilômetros.  
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 O ramo ferroviário da Central do Brasil, através de sua linha 
D. Pedro II, atingiu nos anos 30, 40 e 50, ainda maior amplitude. 
Atravessou os subúrbios cariocas, o território de Nova Iguaçu até o 
Vale do Paraíba, em Barra do Piraí, onde se dividiu em uma linha 
que levava a São Paulo e outra, seguindo em direção a Minas Gerais, 
alcançando daí o nordeste do país: 
 

“Duas são as linhas principais da Central do 
Brasil: a de São Paulo, que liga a cidade do Rio de 
Janeiro à de São Paulo (estações D. Pedro II e 
Roosevelt) onde se entronca com a Santos, a Jundiaí 
e a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, depois 
de haver entroncado com a Rede Mineira de Viação 
em três pontos: Barra do Piraí, Barra Mansa e 
Cruzeiro, e a linha do Centro que sai da capital da 
República e após atravessar o Distrito Federal (onde 
se entronca com a E. F. Leopoldina em Triagem) e o 
Estado do Rio de Janeiro, penetra em Minas Gerais, 
que percorre até a cidade de Corinto, onde se 
trifurca: um ramo para NO até Buritizeiro (...) outro 
para o que atinge a cidade de Diamantina; e 
finalmente o do N, que termina na cidade de Monte 
Azul. Nesta última, a E. F. C. B. se entronca com a 
Viação Férrea Leste Brasileiro, que entra em 
território baiano, permitindo assim a ligação 
ferroviária da capital da República com a cidade de 
Salvador69”. 

 
 Tal amplitude e capilaridade nacionais representaram um 
importante papel na constância de fluxo migratório rural que se 
dirigia para a capital da República. Pelos trilhos da Leopoldina e da 
Central do Brasil, afluíram levas de nordestinos, mineiros, capixabas 
e norte-fluminenses, em busca das oportunidades negadas em suas 
regiões de origem. O valor relativamente barato da passagem e da 
rapidez do deslocamento estimulavam esses aventureiros, 
geralmente, os homens a princípio, a “tentar a sorte” no Rio de 
Janeiro e, tendo uma vez obtido um emprego como fonte de renda, 
compravam os terrenos baratos nos quais construíram suas casas 
modestas, constituindo família formada aqui mesmo ou trazida do 
interior.  
 A mesma malha ferroviária oferecia aos migrantes a 
oportunidade de habitação no entorno das estações. Desses novos 
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núcleos urbanos, podiam se deslocar, com alguma rapidez, para o 
centro da cidade do Rio de Janeiro, onde a grande maioria 
trabalhava. Nesse sentido, o sistema ferroviário cumpria um duplo 
papel nesse processo: o de viabilizador do deslocamento desses 
homens e mulheres vindos do campo em direção à cidade e o de 
assentamento dessas mesmas famílias em espaços fora da capital, 
mas de onde poderiam alcançá-la através do deslocamento pelos 
trens. 
 
 
 2.1. “Florescerão em mil culturas?”: O processo de 
saneamento da região. 
 
 A fuga migratória e a expansão da malha ferroviária foram 
muito importantes para a constituição da nova realidade e para a 
recuperação demográfica da Baixada Fluminense. No entanto, um 
terceiro fator, mostrou-se decisivo para que esse assentamento 
populacional pudesse se concretizar: o saneamento das terras 
insalubres da região que foi tomando corpo a partir das primeiras 
décadas do século XX, particularmente, nos anos 30, com as obras 
empreendidas pelo governo Vargas. 
 

“O período 1906-1930 caracterizou-se, 
ademais pela extensão afetiva do tecido urbano para 
além das fronteiras do Distrito Federal (...). Para 
tanto, muito contribuíram os trabalhos de 
saneamento da parte noroeste da baixada, 
mandados executar por Nilo Peçanha, quando 
presidente do Estado do Rio e da República. Com 
efeito, embora as estradas de ferro já se 
mantivessem estações nos atuais municípios de São 
João de Meriti, Nilópolis e Duque de Caxias, desde o 
final do século passado, a ocupação urbana dos 
mesmos, que só se concretizou nas primeiras 
décadas do século atual quando a baixada foi 
parcialmente saneada70”. 

 
 Em 1930, o governador Manoel de Matos Duarte Silva 
exultava, em discurso, as obras que seriam realizadas pelo governo 
federal, antevendo as possibilidades de uma possível recuperação 
agrícola que o saneamento da região poderia motivar. 
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“De resto, sanear a Baixada Fluminense será 
criar junto a Capital da República a mais rica região 
do Brasil. Esgotada de seus pântanos, drenada 
apropriada economicamente, cortada de estradas de 
ferro e rodovias, limpa do impaludismo e da 
ankilostomiase, a Baixada Fluminense é alguma coisa 
formidável, maravilhosa, quase inimaginável. São 
dezenas de milhares de quilômetros  quadrados, hoje 
afogados em águas pútridas, que florescerão em mil 
culturas, junto do maior mercado de consumo do 
país e do mais intenso entreposto de trocas 
internacionais.” 71 

 
Esse ideário de resgate da vocação agrícola da região que, 

efetivamente, havia abastecido a capital nos três séculos anteriores, 
motivou a realização de vários estudos nessa direção, que vinham 
sendo encaminhados desde o final do século XIX. Ainda em 1883, o 
Governo Imperial, preocupado com as endemias que assolavam as 
“zonas banhadas pelos rios Irajá, Meriti, Pilar e Iguassu”, encarregou 
o major Rangel de Vasconcelos de estudar a situação e propor as 
obras que julgasse necessárias. 
 Em 1888, tal preocupação foi retomada através da 
celebração de um contrato de execução de estudos com o 
engenheiro João T. Soares e sua equipe. As obras propostas por 
esses grupos de trabalho, no entanto, não foram realizadas, ou pela 
inconclusividade dos estudos ou por falta de recursos. Em 1894, já 
no período republicano, foi criada a Comissão de Estudos de 
Saneamento da Baixada Fluminense, de âmbito estadual, dividida 
em duas secções, sendo uma encarregada da chamada Baixada da 
Guanabara e, a outra, da Baixada dos Goitacazes72. Algumas obras 
chegaram a ser realizadas em 1900, mas em 1902, a comissão foi 
extinta, dando lugar a um “convênio” assinado com Francisco Ribeiro 
de Moura Escobar que deveria, através de concessão, realizar a 
seqüência das obras. No entanto, essa tentativa de “terceirizar” as 
ações de saneamento também fracassou e obrigou o governo 
federal, fortemente pressionado pela imprensa e pela opinião 
pública, a encampar essa questão.  

Finalmente em 1910, o fluminense Nilo Peçanha, que 
assumiu a presidência da República por morte do titular e que, mais 
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tarde, tornou-se governador do Estado do Rio de Janeiro (1914-
1917), criou uma nova comissão, a cargo do engenheiro Marcelino 
Ramos, logo substituído pelo engenheiro Fábio Hostílio de Moraes 
Rego que desencadeou, após estudos, uma série de obras que se 
estenderam até 1916. 

Essas ações reafirmavam as intenções dos fracassados 
estudos anteriores, no sentido de dar combate as endemias, 
principalmente a malária, através das obras de saneamento, mas se 
direcionou também no sentido de recuperar, para a prática agrícola, 
os “excelentes terrenos situados às portas da capital”, uma vocação 
secular perdida na medida que essas terras converteram-se em 
“vastos e infectos pântanos”. O governo federal apostava na 
revitalização agrícola da região com o intuito de criar um cinturão 
abastecedor de gêneros que atenderia a crescente demanda de 
alimentos da, cada vez mais populosa, capital da República e, ao 
mesmo tempo, buscava com essas ações atender aos interesses de 
uma de suas bases de apoio político, que eram os grandes 
proprietários fluminenses, atingidos pela progressiva desvalorização 
de suas propriedades. 

O planejamento das ações propunha que, uma vez saneados 
esses terrenos, haveriam de ser previamente desapropriados, sendo 
divididos em “grandes e pequenos lotes e vendidos a particulares ou 
empresas industriais que os quisessem cultivar”73. Além disso, essas 
desapropriações, a um custo muito baixo, possibilitariam, ao fim das 
obras, uma intensa valorização do capital fundiário, que revendido 
ou arrendado, poderia representar aos cofres da União um 
significativo retorno financeiro. 

Em agosto de 1910, foi lançado um edital de concorrência 
para os trabalhos de dragagem, vencido pela empresa alemã 
Gebruelder Goedhart A.G., que se encarregou de contratar os 
trabalhadores necessários aos serviços de escavação, desobstrução 
e desmatamento das margens dos rios. Em 1911, os trabalhos 
tiveram início pela bacia hidrográfica do rio Estrela, considerada a 
área degradada da região. Seus afluentes sofreram retificação74 de 
seus cursos, tendo sido interligados quase todos os rios da baía da 

                                                        
73 Relatório da Comissão Federal de Saneamento da Baixada Fluminense: Trabalhos 
executados durante o ano de 1913. Fábio Hostílio de Moraes Rego, 1914, p. 5. 
74 Essa técnica de retinilização do curso dos rios apresentada pela firma alemã 
Gebruelder Goedhart, mais adiante, se mostraria equivocada, pois ao causar o 
encurtamento do leito dos rios, aumentava sua velocidade de escoamento e, 

conseqüentemente, sua capacidade de transporte de sedimentos arrancado por erosão 
de suas margens desnudas pelo desmatamento. O aumento dessa carga de sedimentos, 

paradoxalmente, assoreou mais rapidamente o leito dos rios, fenômeno acentuado pela 
falta de meandros que se alocariam mais às margens e suas desembocaduras, exigindo 

um constante e custoso trabalho de manutenção.    



47 

 

Guanabara que estavam dentro da área de atuação da comissão 
federal. 

“O rio Meriti e seus afluentes (Pavuna, 
Meirinho, Pedras, Tingüi, Capão Afonso. Caldeiros e 
Peraquara) foram desobstruídos da vegetação, 
contando ainda com a recuperação do canal da 
Pavuna (construído durante o império). O Sarapuí foi 
retificado em seu baixo curso até cruzar com a E. F. 
Leopoldina e ligado por outro canal ao Iguaçu que 
também sofreu retificação (vários afluentes deste 
foram desobstruídos). Na bacia do rio Estrela ocorreu 
as maiores modificações: o rio Saracuruna foi 
retificado na extensão de 5,8 km (seus afluentes 
Inhomirim e Roncador sofreram a retificação de 7,8 
km e 1,6 km, respectivamente) e o Imbariê tornou-
se um canal de 7,6 km”.75  

 
 A partir de 1913, os recursos necessários para a manutenção 
do ritmo das obras foram sendo reduzidos e uma das conseqüências 
imediatas foi o assoreamento da foz e dos canais de acesso dos rios, 
isto potencializado pela incorreção técnica das retificações e pelo alto 
preço do carvão que moviam o incessante e necessário trabalho de 
manutenção desenvolvido pelas dragas. As autoridades tentaram 
obter recursos junto aos proprietários em cujas terras ainda não 
desapropriadas se realizavam obras, mas não conseguiram êxito. 
Em 1916, buscaram um acordo com o governo estadual para que 
este assumisse as obras, o que foi prontamente rechaçado, sob a 
alegação de falta de recursos. Finalmente, em junho de 1916, os 
trabalhos foram definitivamente suspensos. 
 Durante quatro anos, as obras, assim com qualquer intenção 
de retomá-las, ficaram completamente interrompidas, até que em 
março de 1920, nova comissão foi formada, com o intuito de propor 
e comandar um plano de saneamento amplo de Manguinhos a Raiz 
da Serra, chefiada pelo engenheiro João Batista de Moraes Rego, 
sendo extinta em dezembro do mesmo ano. 
 Em março de 1921, uma nova tentativa de “terceirização” 
dos trabalhos foi montada com a assinatura de uma concessão do 
governo federal ao engenheiro Jerônimo Alencar Lima que, junto ao 
Banco Português do Brasil, havia constituído a Empresa de 
Melhoramentos da Baixada Fluminense. Após uma década de 
estudos, não houve nenhuma ação prática e construiu-se um 
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histórico de malversação de verbas, sendo o contrato rescindido em 
fevereiro de 1931. 
 Essa tortuosa trajetória de tentativas e projetos não 
realizados foi crivada de críticas da imprensa, da sociedade civil e da 
oposição política. Comentando o tema, alguns anos depois, 
Adalberto Ribeiro e Murilo Araújo lembravam esses momentos, ao 
mesmo tempo em que exaltavam os resultados obtidos a partir dos 
anos 30. Para eles, “o saneamento das terras da imensa planura 
fluminense, que circunda a capital da República, estava 
desmoralizado no seio da opinião pública e ninguém, absolutamente 
ninguém, acreditava no saneamento da Baixada”76, além de que 
quase “cem mil contos desperdiçaram-se num espaço improfícuo e 
quase sem resultados até 1930”77. 
 Em 1933, mais precisamente no mês de julho, o governo 
Getúlio Vargas retomou o projeto de saneamento da região, criando 
a Comissão de Saneamento da Baixada Fluminense, subordinada ao 
Departamento de Portos e Navegação do Ministério da Viação de 
Obras Públicas, coordenada pelo engenheiro Hildebrando de Góes. 
Durante três anos, estudos preliminares foram realizados e recursos 
foram alocados, sendo preparado um minucioso relatório que 
serviria de plano norteador das ações.78 
 Três anos depois, em 1936, as obras efetivamente tiveram 
início, com a construção de um dique de contenção do mar (polder) 
no rio Meriti, e atacava um dos principais problemas das terras 
alagadas: a ação dos mares no curso baixo dos rios. Tecnicamente, 
consistia na construção de valas marginais no leito do rio, que eram 
separadas deste por um dique formado pelo material que havia sido 
retirado da própria escavação. O resultado foi considerado acima das 
expectativas, levando à aplicação dessa técnica a outros rios da 
região.  
 Esse procedimento, que se estendeu da foz do Meriti até seu 
médio curso, no canal da Pavuna, drenou 5 milhões de metros 
quadrados de terrenos marginais e levou ao desmatamento de, 
aproximadamente, 12 hectares de matas ciliares e manguezais, 
transformando radicalmente as áreas marginais dos distritos de 
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Vigário Geral, no Distrito Federal e, Caxias, em Nova Iguaçu, que à 
época já contava com cerca de 30.00 habitantes. De um momento 
para outro, uma nova imensidão de terras secas ofereceram-se ao 
avanço imobiliário que vinha do Rio de Janeiro acompanhando a 
ferrovia nessa direção79. Logo depois, em 1939, os rios Iguaçu e 
Sarapuí, seriam alvo de intervenções análogas. 
 

“Na bacia do rio Iguaçu, incluindo os 
afluentes Pilar, Capivari, Babi-Botas, Velhas e 
Maxambomba a dragagem chegou a 37 km ao custo 
de mil contos réis. Na bacia do Sarapuí, somando as 
várias valas tributárias (tais como Jacatirão, 
Centenário e Itatiaia, esta última em núcleo urbano), 
foram dragados 10 km. Na bacia do Estrela, incluindo 
os formadores Inhomirim, Saracuruna e Imbariê 
foram 6 km de dragagem, tendo como exemplo a 
canalização do Caoibá-Piabetá80”. 

 
 Em 1940, a administração das obras passou ao DNOS, 
Departamento Nacional de Obras e Saneamento que, no ano de 
1941, em um relatório, afirmava terem sido saneados 4.500 
quilômetros quadrados dos 17.000 que compunham a Baixada 
Fluminense81, sendo desobstruídos 3.800 quilômetros de rios e 
construídos inúmeros vertedores, reservatórios, diques e canais, 
além de 402 pontes82. 
 A amplitude dessas ações apresentou-se como um dos 
resultados mais imediatos à diminuição dos grandes focos de malária 
na região, principalmente, ao longo das estradas Rio-Petrópolis e 
Rio-São Paulo, por volta de 1939. No entanto, a erradicação efetiva 
da doença só aconteceu a partir de 194783, através do combate 
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direto ao inseto transmissor, realizado por dedetização domiciliar 
pelo Serviço de Malária da Baixada Fluminense.  

Caso emblemático de combate às doenças seria o do 
município de Duque de Caxias, um dos mais afetados pelo 
impaludismo em 1947 (7.044 infectados) que, em 1957, não 
registraria mais nenhuma ocorrência84. Essa estratégia, no entanto, 
haveria de cobrar um preço, pois o agente químico utilizado contra o 

mosquito transmissor, o DDT (diclorodifeniltricloroetano) afetou 
ambientalmente a região. 

Ao mesmo tempo em que resultados concretos ocorriam em 
relação à recuperação de áreas alagadas e ao combate das “febres”, 
o mesmo não ocorria com os projetos de colonização agrária, esta 
que havia sido a estratégia escolhida pelo governo para tentar 
atender o ideário motivador das ações de saneamento, o de dotar a 
capital de uma rede abastecedora de produtos agrícolas. 

Em 1932, foi criado um núcleo de colonização em Sepetiba, 
transformado em Fazenda Nacional de Santa Cruz em 1938, tendo o 
mesmo ocorrido, em 1933, no distrito de Caxias com a Fazenda São 
Bento; contudo, ao enfrentar enormes dificuldades, não lograram 
êxito em suas iniciativas de produção. Em Santa Cruz, onde foram 
instaladas famílias brasileiras e japonesas, após a drenagem do rio 
Guandu, o projeto não avançou devido a problemas relativos à 
qualidade do solo muito arenoso, à incidência da malária, que não 
havia sido completamente erradicada e, principalmente, à falta de 
apoio governamental em insumos e financiamento, sendo este 
último fator o mesmo que definiu o fracasso da experiência da 
Fazenda São Bento que, já na década de 50, conheceu uma 
“desvirtuação” de seu projeto original. 

 
“Criados para a formação de uma cinta rural 

abastecedora do Distrito Federal, tais núcleos 
converteram-se na maior parte, em propriedades de 
recreio sem atividade agrícola. Os lotes foram 
concedidos gratuitamente ou a preços módicos, a 
numerosas pessoas, inclusive figurões da 
administração e da política que puseram prepostos 
nas terras adquiridas com tanta facilidade. Em 
conseqüência, fracassou o sistema de colonização da 
Baixada, em zona cuja recuperação custou centenas 
de milhões de cruzeiros ao Estado.” 85      

 

                                                        
84 BELOCH: 1986, p. 30. 
85 FERNANDES: 1998, p. 234. 
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 Os “fracassos agrícolas” representavam, na verdade, as 
conseqüências de uma tendência que reincorporava, as antes 
insalubres áreas orientais e meridionais das antigas Vilas de Iguassu 
e Estrela, à lógica econômica da cidade do Rio de Janeiro. Essas 
terras não mais estavam a serviço da acumulação como capital 
fundiário de base agrária, de acordo com os objetivos das obras de 
saneamento, mas como uma grande área aberta à força do capital 
imobiliário especulativo e à ação da “grilagem”. 
 A pressão habitacional sobre a região inverteu a forma de 
ocupação do solo. A partir daí, “a febre dos loteamentos” que se 
seguiu, retalhou a região assentando as levas de migrantes que para 
lá afluíam, acompanhando a capilaridade da malha ferroviária. 
Iguassu sucumbiu com o seu passado agrário, que ficaria cada vez 
mais restrito à ruína dos velhos casarões e às lembranças 
saudosistas da memória. Em meio a essas violentas transformações, 
emergiu a Baixada Fluminense, cujas condições sociais desenharam 
um cenário extremamente hostil. 
 

“Os trens correm lotados. Os altos preços das 
moradias e a crise da habitação nas capitais 
obrigam, no entanto a esses sacrifícios, já que é 
facilitada a aquisição de casas residenciais, a 
prestações menores do que os aluguéis da grande 
cidade. Em muitos desses novos bairros faltam luz, 
água e esgoto” .86    

 
 Nesse conjunto de povoados e cidades que surgiram ou 
foram revigorados, o até então decadente distrito de Merity, futuro 
município de Duque de Caxias, apresentava-se como um dos palcos 
de luta desses novos protagonistas sociais. Assim, a construção da 
trajetória dos primeiros anos dessa nova sociedade é o que 
apresentaremos no capítulo a seguir.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
86 GEIGER, Pedro Pichas e MESQUITA, Miriam. Estudos Rurais da Baixada 

Fluminense. RJ: IBGE, 1956, p. 44. 
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CAPÍTULO III 

 

A FORMAÇÃO DA CIDADE DE DUQUE DE 
CAXIAS 
 
 Os anos 1930 encontram Merity, quarto distrito de Nova 
Iguaçu87, em franco processo de transformação. A retomada das 
ações de saneamento pelo Departamento de Saneamento da 
Baixada Fluminense acelerou a recuperação de terras na região, 
tornado-as cada vez mais atrativas. As intervenções realizadas no 
rio Meriti, em 1936, e nas bacias dos rios Iguassu e Saraphuí, em 
193988, recuperaram essas terras até então insalubres e 
despovoadas, permitindo seu repovoamento.  
 A curva demográfica decrescente das décadas anteriores foi 
revertida. Atraídos pela melhoria progressiva nas condições de 
saneamento e pelo acesso rápido ao Distrito Federal, oferecido pelos 
trilhos da Estrada de Ferro do Norte89, já instalados desde 1886, 
uma vaga de migrantes ocupava progressivamente a região. Em 
1920, o recenseamento federal contabilizava 2.920 habitantes e, em 
1940, já atingia um espantoso crescimento, quase dez vezes, o 
número de 28.38890.   
 A abertura, em 1928, da Estrada Rio-Petrópolis91, contribuiu 
decisivamente para a modificação desse quadro. Seu traçado partia 
de Vigário Geral e cortava o território do distrito do sul ao norte. 
Passava pelo centro de Merity e de Saraphuí e causou um forte 
impacto imobiliário especulativo, na medida em que acelerava a 
valorização das terras dos diversos sítios e fazendas que 
atravessava. Terras essas que já vinham sendo valorizadas por 
conta dos resultados obtidos pelas obras de saneamento na região e 
que passaram a ser violentamente disputadas. 

                                                        
87 Já em 1931, transformar-se-ia no 8º distrito de Nova Iguaçu, sob a denominação de 

Caxias. 
88 Durante o governo Nilo Peçanha, como apresentado no capítulo anterior, algumas 

intervenções já haviam sido realizadas nesses rios, mas foram interrompidas e os 
resultados não foram alcançados. 
89 Estrada de Ferro do Norte até 1888; Rio de Janeiro Northen Railway até 1890; e, a 
partir daí, até 1975, Estrada Leopoldina Railway. 
90 BELOCH: 1986, p. 33. 
91 Atual Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, antes Avenida Presidente 
Kennedy, antiga Estrada Rio-Petrópolis, que, partindo do Rio Meriti, na divisa do 

município com o bairro de Vigário Geral no Rio de Janeiro, corta o centro do atual 
município de Duque de Caxias, até se encontrar, após o bairro Pilar, com a atual Rio-Juiz 

de Fora (BR-040), denominada Rodovia Washington Luís. 
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 O projeto de abertura de uma moderna estrada que ligasse o 
Rio de Janeiro a Petrópolis, partindo de Vigário Geral margeando a 
estrada de ferro até Actura (Campos Elíseos), já tinha sido pensado 
desde 1927, quando um fundo especial e uma comissão técnica 
foram instituídas. Deveria substituir um traçado anterior, 
precariamente construído em 192692. Inaugurada oficialmente no dia 
25 de agosto de 1928, teve seu processo de construção duramente 
atacado pela imprensa e pela oposição política, recebendo inclusive, 
de forma sarcástica a alcunha de “estrada do ouro”.  
 

“Apesar das críticas do Senado Federal, que a 
chamada de “Estrada de Ouro” por causa da enorme 
quantia gasta com sua realização, a plataforma 
política do presidente Washington Luís acabou 
triunfando. Não seriam as críticas ao uso de vultosas 
quantias dos cofres públicos, muito menos a vida de 
inúmeros trabalhadores atingidos pela malária 
durante a construção que iriam obscurecer o destino 
do Estado” 93. 

 
 Em 1931, as terras do entorno da estação de Merity, assim 
como as das estações subseqüentes (Gramacho, São Bento, Actura 
– atual Campos Elíseos, Jardim Primavera, Saracuruna e Parada 
Angélica), além da região de Imbariê e Xerém, passaram a constituir 
o 8º distrito de Nova Iguaçu, o que atestava seu desenvolvimento 
econômico e demográfico, o que só fez acelerar daí em diante. São 
João de Merity, cujas terras foram desmembradas do novo distrito, 
agora chamado de Caxias, manteve-se como 4º distrito de Nova 
Iguaçu até 1947, quando alcançou sua autonomia. 
 Nas décadas anteriores, entre os anos 1910 e 1920, a 
pequena Merity não passava de um pobre vilarejo, com poucas ruas 
que convergiam para sua estação ferroviária e que se comunicava 
com seus arredores, além dos trilhos, por via fluvial94 e algumas 
estradas95. Sua população, rarefeita pelas “febres”96, subsistia com 
comércio de hortaliças, banana, mandioca e laranja, que eram 

                                                        
92 Atual Avenida Automóvel Club. 
93 ALVES, José Cláudio de S. Dos Barões ao Extermínio: Uma História da Violência 

na Baixada Fluminense. Duque de Caxias, RJ: APPH-CLIO, 2003, p. 60 
94 A região possuía, pelo menos, cinco pequenos portos: o de Estrela, na foz desse 

mesmo rio; o da Chacrinha, na baía de Guanabara, próximo a foz do rio Merity e os da 
Pedra, do Pico e do Bento, no próprio curso desse rio. NASCE UMA CIDADE – 
ENTREVISTA COM JOSÉ LUÍS MACHADO – JORNAL TÓPICO – 25/08/1958. p. 03. 
95 “A Estrada da Freguesia Velha, que ligava Merity a Quibandê (hoje São João de 
Meriti), atual Nilo Peçanha; Estrada da Covanca (...); Estrada do Sarapuí Pequeno (hoje 

Av. Duque de Caxias); Estrada do Engenho (...) (hoje Av. Presidente Vargas). Ibid., p. 
03.  
96 “possuía uma população de duzentos e poucas almas”. Ibid. p. 03. 
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negociadas no mercado de Benfica97, alcançado pela via férrea. 
Também produziam e comercializavam a madeira e o carvão, que 
eram extraídos das matas, e os tijolos e as telhas produzidos nas 
modestas olarias da região98. 
 Sustentar essas atividades produtivas não era uma tarefa 
fácil. A carência de mão de obra era um problema crítico na região, 
o que dificultava, particularmente, as atividades agrícolas, pois 
impedia uma adequada luta contra os pântanos, a recuperação do 
solo e seu preparo para o plantio e a colheita. 
 Mas, no entorno da estação de Merity, um pequeno comércio 
e uma incipiente vida social germinavam. No final da década de 20, 
já se viam “café-bares” e clubes sociais, circulavam alguns 
automóveis e jornais e, cada vez mais, casas de comércio99, o que 
não descaracterizava o quadro rural que pode ser percebido nessa 
apresentação das “famílias principais” que controlavam as grandes 
propriedades da região, em cujas terras emergiriam, algumas 
décadas, depois os bairros centrais do município. 
 

“Havia quatro famílias principais constituídas 
pelos donos de engenho locais: Capitão Luís Antônio 
dos Santos (Lulu Santos) – Fazenda do Pau de Ferro 
(onde hoje é o Tanque do Anil e Parque Beira-Mar); 
Coronel Macieira – Fazenda do Engenho Velho (onde 
hoje é o Jardim 25 de Agosto); Antônio Tomé 
Quintana Menezes – Fazenda da Vassoura (hoje Vila 
Leopoldina – Gramacho); e, Antônio Teles 
Bittencourt – Fazenda Vassourinha (hoje Parque 
Lafaiete). Posteriormente, a Fazenda  do Pau Ferro 
passou à propriedade do Tenente-Coronel Joaquim 
Cândido Cordeiro, engenheiro do Exército. Os dois 
chefes políticos importantes eram os coronéis João 
Teles Bittencourt e Elyseu de Alvarenga Freire”.100 

 
 A transição dessa etapa rural para o universo urbano, que já 
apresentava timidamente na década de 1920, acentuou-se 

                                                        
97 O mercado foi extinto em 1922 e os produtos passaram a ser transportados, pelos 
portos, para o centro do Rio. Ibid., p. 08.  
98 Levando em conta as informações da entrevista de José Luís Machado, a produção de 
lenha, carvão, tijolos e telhas eram bem significativa, pois “partiam diariamente dois 

trens especais com lastros de lenha e carvão” e que “delas (as cerâmicas da região) 
saíram todos os tijolos com que foi construído o Cais do Porto do Rio de Janeiro”. Ibid., 
p. 08. 
99 “Café Flor de Meriti. Logo depois, apareceu o Café Recreio dos Caçadores (...). Nosso 
primeiro automóvel foi adquirido por Antônio Gonçalves Ferreira Neto (...). O primeiro 

jornal a circular em Meriti foi “O Limite” (...) depois (...) a “Gazeta de Meriti” e o 
“Comércio de Iguaçu”, de Sílvio Goulart, em 1928”. Ibid., p. 08.  
100 Ibid., p. 03. 
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progressivamente na década seguinte, avançando velozmente nos 
anos 1940 e 1950. Mas, ao longo desse processo, Merity, depois 
Caxias, ainda se viria pontilhada por fazendas decadentes, 
administradas por capatazes, desmembradas em sítios e chácaras 
entregues a meeiros ou abandonadas101 que envolveriam os 
pequenos núcleos urbanos localizados no entorno das estações e os 
primeiros loteamentos e bairros da região. 
 No entorno das estações ferroviárias do distrito, 
principalmente a de Merity, que abrigava um embrionário comércio, 
a pressão por moradias começou a se fazer sentir. Em 1914, foi 
aprovado o primeiro loteamento do qual se tem notícia na região, o 
Parque Artur Goulart e, em 1918, um segundo organizado pelo 
engenheiro Abel Furquim Mendes, ambos localizados próximos à 
estação, mas que fracassaram, pois não conseguiram compradores 
para seus lotes. 

A região ainda não havia sido alcançada sistematicamente 
pelas obras de saneamento e as enchentes e as febres, ainda, 
assolavam essas terras e afastavam os potenciais compradores, o 
que não impediu que, ao longo das décadas de 20 e 30, novos 
empreendimentos surgissem, em uma onda “precoce” de 
loteamentos que não alcançou bons resultados. O quadro abaixo 
procura dar uma idéia desse panorama fundiário. 
 
 

LOTEAMENTOS EM MERITY/CAXIAS NAS DÉCADAS DE 1920 E 1930 
 

ANO DO 

LOTEAMENTO 

ÁREA 

LOTEADA 

NOME DO 

LOTEAMENTO 

PROPRIETÁRIO BAIRRO 

ATUAL 

 

1922 

Sítio 

Jacatirão 
(parte) 

Vila Centenário Sr. Antônio T. 

Filho 

Centenário 

1925 __ Parque Estrela __ Imbariê 
(centro) 

1926 Fazenda 
Engenho 

do Porto 

Engenho do 
Porto 

__ Engenho 
do Porto 

1927 Fazenda 

Merity 

Parque 

Lafaiete 

Lafaiete Bastos Parque 

Lafaiete 

1929 Área 
próxima à 

estação 
de Merity  

Vila Merity __ Centro 

                                                        
101 “Enquanto as grandes propriedades encontravam-se nas mãos de administradores, 
outras categorias como arrendatários e os posseiros ampliavam sua presença. Nesse 

período, surge uma tendência na área rural da Baixada, de fragmentação de 
propriedades e de redução da área média que de 65 ha, em 1940, passaria para 35 ha, 

em 1960”. ALVES: 2003. p. 68. 
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1931 Sítio 

Jacatirão 

(parte) 

Vila Itamarati __ Itatiaia 

1933 Fazenda 

Santo 
Antônio 

__ Rosalva de 

Oliveira 

__ 

1935 __ Vila Bela Vista Arthur Marques Bela Vista 

1937 Fazenda 

Elizabeth 

Vila Elizabeth __ __ 

1938 Área 

próxima à 
estação 

de Caxias  

Vila São João Antônio M. Porto __ 

FONTE: Mapas de Loteamento, acervo do Instituto Histórico de Duque de Caxias 
e LUSTOSA, José. Duque de Caxias: Desenvolvimento Histórico do Município – 

Dados Gerais. p. 92. 

 
A imprensa local anunciava com destaque as qualidades 

desses empreendimentos. Em 1931, o jornal local Correio de 
Iguassú anunciava que, dentro do então distrito de Caxias, que 
pertencia ao 

 
“(...) populoso districto de Iguassú está à venda 
magnífico lote de terrenos ao preço de 30$000, 
mensaes, sem juros, nem entrada inicial, além dos 
30$000 da primeira prestação. 

Clima excelente, Vila Itamaraty, está já 
desfructando de todos os preceitos de conforto. Tem 
água abundante, luz electrica e magnífico 
commercio. É cortado pela Estrada Rio-Petrópolis e é 
servida pela Estrada de Ferro Leopoldina. 

Toda e quaisquer informação poderá ser 
obtida com Cel. Antônio Gonçalves Ferreira Neto, em 
Caxias, antiga Merity.” 102 

  
 Uma análise do anúncio a luz das peculiaridades da época, 
revela, além dos exageros de caráter comercial, como a afirmação 
de que a área dispunha de “magnífico comércio”, os elementos que 
atraíam os compradores em potencial.  

A existência de um “clima excelente” definia a área como 
livre de doenças tropicais; “água abundante e luz electrica” 
significava água de poço e luz residencial; e, principalmente, o fato 
da região ser “cortada pela Estrada Rio-Petrópolis e ser servida pela 
Estrada de Ferro Leopoldina”, o que facilitava enormemente o 
deslocamento de sua população para o Rio de Janeiro. Essas 

                                                        
102 Correio de Iguassú. Adquira hoje mesmo um óptimo terreno. 21/06/1931. p. 03. 
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qualidades eram ressaltadas, de maneira geral, por outros 
loteadores, mesmo não correspondendo à realidade. Como por 
exemplo, quanto ao último item.  

Um dado interessante revela que a área não era tão bem 
“servida” assim em relação à distância da via férrea. No mesmo 
jornal, outro anúncio apresentava a inauguração “da linha de 
Omnibus, Auto Viação Itamaraty” que permitia o deslocamento para 
a estação de Caxias em “Omnibus amplos e confortáveis em horários 
certos, facilitando-os assim a tomarem com bastante brevidade os 
trens que conduziam à Capital” 103. 

Na verdade, o bairro, atual Itatiaia, localizava-se a alguns 
quilômetros da estação e o trajeto, a pé, por trilhos mal 
conservados, representava um considerável esforço diário, visto que 
a maioria dos seus moradores não podia pagar as passagens dos 
“omnibus” amplos e confortáveis que os levassem até a estação, de 
onde se deslocariam para o Distrito Federal. 
 No entanto, a despeito das enormes dificuldades, a ocupação 
desses loteamentos se fazia de maneira progressiva. Avanços na 
área de saneamento, através das ações dos governos estadual e 
federal, tornavam a longínqua Merity/Caxias, o destino final do 
transbordo populacional que se espalhava pelas estações da 
Leopoldina Railway. População essa deslocada do centro do Distrito 
Federal pelas contínuas intervenções urbanísticas que mudaram o 
perfil habitacional da cidade e que deslocaram, para os morros e 
para os subúrbios, sua gente mais simples e também, cada vez mais 
intensamente, o destino de migrantes vindos do interior do país e do 
estado. Essa tendência acentuaria-se nas décadas seguintes. 
 Na década de 1930, com quase trinta mil habitantes, as 
condições de vida em Caxias mostravam-se severas. Um intenso 
retrato dessas experiências encontra-se expresso nas memórias de 
um dos primeiros moradores do loteamento Vila Centenário, o Sr. 
Guilherme Fuchs, imigrante alemão, cuja família instalou-se na 
região em 1922 e lá viveu até 1945, quando se mudou para o 
município de Barra Mansa. Trata-se de um livro auto biográfico104, 
publicado por conta própria em 1988, do qual se pode extrair as 
experiências e estratégias de sobrevivência de uma família acuada 
pelas carências de uma região semi-rural em transformação. 
 Segundo o autor, a família adquiriu três lotes com 1.500 
metros quadrados, no loteamento “Vila Centenário”, através da 
renda obtida com a venda, no Rio de Janeiro, de uma escada caracol 
de madeira, construída pelo pai, Hauser Fuchs, marceneiro. O bairro 

                                                        
103 Correio de Iguasú. Auto-viação Itamarati. 21/06/1931. p. 05. 
104 FUCHS. Guilherme. Depoimentos e Reflexões de um Teuto Brasileiro: Uma 

Crônica. Rio de Janeiro: Edição do Autor, 1988. 
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ficava a 2 km da estação, só alcançado por um  caminho  “tortuoso  
e  cheio  de  lama,  
buracos e valas”. As péssimas condições sanitárias obrigava a 
família e seus vizinhos a lançar mão dos recursos possíveis para 
evitar as doenças que assolavam a região. 
 

     “Um foco de mosquitos terrível que obrigava 
meus pais a utilizar verdadeiros estratagemas para 
evitar malária e outras febres; chegava o velho em 
casa, a mãe já tinha preparado o jantar que era 
consumido dentro de uma cama coberta por 
mosquiteiro”. 105 

 
 As condições de moradia que eram rudimentares e um 
comércio quase inexistente obrigavam as famílias a se deslocar para 
os subúrbios do Rio de Janeiro, como a Penha ou Praça da Bandeira, 
em busca de gêneros de primeira necessidade não encontrados em 
Merity.  

“O rancho de pau a pique não tinha portas 
nem janelas. Cobertura era se sapê. O chão era de 
terra socada, um fogão de lenha, mobília rudimentar 
(...). Minha mãe, com seu único rebento a tira colo, 
ia uma vez por semana à feira da Penha ou à Praça 
da Bandeira, pois Merity não tinha sequer leite para 
vender. Comércio zero, vírgula zero, a não ser o 
açougue do Lucas que tinha carne verde na real 
expressão da palavra, pois o produto, já semi-
estragado, pendurava sob intensa nuvem de 
moscas.”106 

 
 Em outro trecho, o relato demonstra como as práticas rurais 
se mostravam vivas. O consumo da carne de caça, mesmo de 
animais exóticos como o gambá, o que muito espantou a família 
imigrante, eram comuns aos moradores da região. Os bairros mais 
afastados do centro eram semi-rurais e sua população lançava mão 
desses hábitos para sobreviver. Outro recurso natural muito 
importante, que era obtido nas matas, na proximidade das 
residências, era a madeira que alimentava os fogões de lenha ou 
que era usada nas ações de construção e manutenção da residência.  
 

“Uma noite um vizinho nos acordou, dizendo 
que havia um ladrão no galinheiro, pois, as galinhas 

                                                        
105 FUCHS: 1988. p. 13.  
106 FUCHS: 1988. p. 14. 
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estavam muito irrequietas. De rifle na mão, meu pai 
encaminhou-se para os fundos do terreno onde 
estava o galinheiro e, lá chegando, notou que a 
causa de todo estardalhaço era um gambá (...). Um 
tiro certeiro acabou com ambos e, como já era de 
madrugada meu pai jogou a galinha e o gambá no 
quintal (...). Todavia logo cedo apareceu o vizinho e 
pediu o bicho para ser comido no almoço. Meu pai 
cedeu imediatamente ao vizinho, (...). Qual o 
espanto: o vizinho não queria a galinha e sim o 
gambá”. 107 

 
 Na década de 1930, após a abertura da antiga Estrada Rio-
Petrópolis, aconteceram mudanças significativas no dia-a-dia da 
população caxiense. Esses aspectos revelam-se em outro trecho do 
relato, particularmente no que diz respeito ao aumento populacional 
repentino, que trouxe uma drástica mudança nos hábitos de 
convivência social e vizinhança. 
 

“Escrevíamos o ano de 1930 e, um dia, 
minha mãe me pegou pela mão para um 
acontecimento inédito e nunca visto por mim. 
Tratava-se da inauguração da Estrada Rio-Petrópolis, 
onde vi pela primeira e última vez, o presidente da 
República Doutor Washington Luís (...). A nova 
estrada trouxe os aventureiros, bandidos e 
oportunistas. Antes, para ir à feira da Penha ou à 
Praça da Bandeira, não carecia trancar a casa. As 
janelas permaneciam abertas e ninguém mexia em 
coisas alheias. A partir desse progresso mencionado, 
meu pai foi obrigado a pôr janelas e portas na casa, 
pois, do contrário os ladrões se aproveitariam 
fartamente.” 108 

 
Essa mudança sentida pela família Fuchs, relacionada à 

abertura da Rio-Petrópolis, estendia-se a questões mais amplas. A 
valorização imobiliária das terras, às margens da rodovia recém 
saneada, tornava-as alvo de uma violenta disputa. O aparecimento 
de novos loteamentos, estimulado pelo novo eixo de deslocamento 
para o centro de Caxias e para o Rio de Janeiro, atraía uma contínua 
massa de migrantes, que disputava espaço de moradia e condições 
de sobrevivência, dando, progressivamente, à região, uma nova 

                                                        
107 FUCHS: 1988. p. 16. 
108 FUCHS: 1988. p. 19. 
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dinâmica social. Um desses migrantes, não tão anônimo como os 
demais, deixou registrado em suas memórias um retrato 
contundente desse quadro de violência e insegurança que se 
instalou. 

“Caxias naquele tempo era um lugarejo 
inexpressivo, onde uns poucos milhares de 
aventureiros tentavam fazer fortuna a qualquer 
custo. Muitos bandoleiros haviam sido importados 
das plagas sertanejas para ‘trabalhar’ para políticos e 
donos das terras. Matar era simples questão de 
acionar o gatilho do revólver ou do rifle, sem que os 
criminosos se preocupassem com as conseqüências”. 
109 

 
 A vida nos diversos loteamentos que surgiram nesses 
anos110 guardava, de maneira geral, características muito próximas. 
Localizados no entorno das estações da linha férrea, principalmente 
a de Merity, transformada, em 1931, em Caxias, impunham aos 
seus primeiros moradores uma rotina muito difícil. As distâncias até 
a estação eram vencidas a pé. Alguns loteamentos, os mais antigos, 
ficavam bem próximos da estação, como a “Vila Merity”, por 
exemplo. No entanto, os que se seguiram passavam a se localizar 
cada vez distante. Essa característica espacial estimulava, ao longo 
das décadas seguintes, o aparecimento de uma atividade de 
transporte irregular, chamados lotações e, mais tarde, das atuais 
empresas de transporte coletivo da região. A primeira “linha” de 
lotações da cidade pertencia ao Sr. José Cardoso Bessa e servia ao 
Parque Lafaiete. As atuais empresas de transporte coletivo, União e 
Reginas, surgiram, respectivamente, na linha Centro-Itatiaia (União) 
e como Viação Periquitos (Reginas), com apenas um veículo onde 
Odilon Pereira Teixeira, atual proprietário, trabalhava como 
cobrador, num velho furgão dirigido pelo pai.  
 A parcela da população que passava o dia na região, 
majoritariamente mulheres e crianças, enfrentavam uma rotina 
dedicada aos afazeres cotidianos e a luta constante contra as 
condições em que se encontravam. Em meio às tarefas domésticas, 
realizavam pequenas intervenções, como a capina do terreno, 
cuidado com a horta, pequenos consertos e obtenção de água em 
riachos, bicas comunitárias e nos poços domésticos. Nos finais de 
semana, já com a presença masculina, eram feitas intervenções de 
maior vulto, como atividades de construção ou ampliação da casa, 

                                                        
109 SILVA, Arlindo. Memórias de Tenório Cavalcanti. In: O Cruzeiro. RJ: 1954. p. 20. 
110 Sete loteamentos e 3.302 lotes, até 1929, e onze loteamentos e 9.169 lotes, até 
1939. FONTE: ABREU, Maurício. Evolução Urbana do Rio de Janeiro. RJ: 

IPLANRIO/ZAHAR, 1988. p. 110, tabela 5.8. 
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capina e manutenção das ruas ou valas e canais, que recebiam “a 
céu aberto”, o esgoto familiar e água pluvial. 
 A educação era informal, realizada no seio da família, onde 
noções de alfabetização eram dadas aos filhos, quando a bagagem 
cultural dos pais permitia. Havia, nessas primeiras décadas, poucas 
escolas como a de Dona Cordélia, que funcionava com subvenção 
pública e, ficava situada próxima à Pedreira, no lado leste da estação 
(atual praça Roberto Silveira) e a Escola Regional de Meriti, próxima 
à antiga Estrada Rio-Petrópolis  (atual Escola Municipal Álvaro 
Alberto). O lazer, quando possível, era familiar ou no âmbito da 
vizinhança em festas comunitárias, religiosas ou junto aos clubes 
carnavalescos e esportivos que surgiram nas décadas de 20 e 30111. 
 O centro de Caxias atendia, com seu comércio ainda 
incipiente, mas já em crescimento, as necessidades mais urgentes 
da população. Progressivamente, seu casario e vias públicas 
ganhavam contorno urbano mais definido. Servida de luz elétrica, 
trazida, em 1924, do bairro carioca de Vigário Geral, o aglomerado 
comercial concentrava-se nas ruas próximas à estação, que iam 
assumindo o nome de personalidades do local, da região ou 
nacionais. 

Assim, sugiram a Avenida Nilo Peçanha (antiga Estrada da 
Freguesia Velha), Avenida Duque de Caxias (antiga Estrada do 
Saraphuí Pequeno), Avenida Presidente Vargas (antiga Estrada do 
Engenho), Rua Nunes Alves (antiga Rua das Vassouras), Rua Manoel 
Teles (antiga Rua da Balança) e Rua José de Alvarenga (antiga Rua 
do Poço). Em 1932, o centro do distrito já contava com uma linha 
regular de coletivos que ligava ao distrito carioca da Penha112.  

Essa elite comercial dava início a um processo de 
organização política que iria resultar, em setembro de 1933, na 
fundação da União Popular Caxiense (UPC) e na Associação 
Comercial, em 1937, com intuito de garantir privilégios e concessões 
para o segmento social aos quais pertenciam e para atender às 
ambições políticas de seus representantes. Buscavam uma 
identificação social com seus “iguais” das estações ferroviárias em 
direção ao Rio de Janeiro, como Penha, Ramos e São Cristóvão; era 
para lá que enviavam seus filhos para estudar e de onde obtinham 
os produtos e serviços que ainda não dispunham. 

                                                        
111 Clubes carnavalescos: “Mimoso Beija-Flor” e “A Nega é Boa”, na Estrada da 
Chacrinha; “Caçadores da Montanha”, na Estrada do Saraphuí Pequeno. Clubes 
esportivos: Meriti Esporte Clube, Ruturita Esporte Clube, da fábrica de explosivos 

Ruturita, e o Rio de Janeiro F. C. dos jovens da elite do distrito. Nasce uma cidade: 
Entrevista com José Luís Machado. In: Jornal Tópico. 1938. p. 03. 
112 Contava com seis carros e pertencia a José Cardoso Bessa. “Antes da inauguração da 
Rio-Petrópolis em 1928, todo o transporte rodoviário se fazia pela antiga Automóvel 

Club, via Pavuna, que vinha desembocar na Av. Nilo Peçanha”. LUSTOSA: 1958. p. 97.  
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 Com os moradores dos bairros periféricos, que se formavam 
a partir dos novos loteamentos constituídos, estabeleciam uma 
relação de distanciamento, como atesta o depoimento da senhora 
Estelita Moraes, cuja infância, na década de 1930, passou na 
Avenida Nilo Peçanha, próximo à estação, e que servia de via de 
acesso ao centro para os moradores dos bairros do Engenho do 
Porto e Parque Lafaiete. 
 

“De manhã e a tarde era muita gente 
passando (...) meus pais ficavam preocupados com 
medo de alguma confusão (...) era uma gente muito 
mal encarada e sempre tinha algum tumulto na hora 
de pegar ou descer do trem.” 113 

 
 Esse quadro ganhou contornos mais acentuados com a 
emancipação política alcançada por Caxias na década de 40. O 
crescimento populacional multiplicou-se nos bairros periféricos e o 
crescimento econômico e social, das décadas seguintes, aumentou 
substancialmente as diferenças de vida entre os bairros periféricos e 
o centro do município.   
 
 
3.1. Emancipação política e consolidação urbana: Duque de 
Caxias nos anos 1940 e 1950. 
 

Em dezembro de 1943, através do decreto estadual nº 
1.055114, o distrito de Caxias alcançou sua autonomia política, 
tornando-se o município de Duque de Caxias, composto pelos 
distritos de Duque de Caxias (sede), Merity e Imbariê. Pouco depois, 
em 1947, o distrito de Merity alcançou também sua autonomia 
administrativa, dando origem ao município de São João de Meriti e, 
em 1954, o distrito de Imbariê, desmembrado, deu origem aos 
novos distritos de Xerém e Campos Elíseos. 

As transformações ocorridas, ao longo da década de 1930 e 
nos primeiros anos de 1940, fizeram surgir nos novos protagonistas 
sociais que se instalavam no distrito de Caxias - comerciantes, 
donos de casas imobiliárias, hotéis e profissionais liberais (médicos, 
advogados e outros) -, uma profunda inquietação a respeito da 
relação desigual que se dava entre o próspero distrito e sua 
longínqua sede, Nova Iguaçu. Esta era citada, no Manifesto Pró-
emancipação de 1940, como “madrasta que de todos recebendo, a 
alguns tudo dando, a outros menos que merecem e aos últimos 

                                                        
113 Depoimento de Estelita Moraes. Banco de Oralidade. CEMPEDOCH-BF. 
114 Decreto nº 1.005, 31 de dezembro de 1943. Acervo do Instituto Histórico da Câmara 

Municipal de Duque de Caxias.  
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nada fornecendo, ou melhor, ou pior, tudo lhes negando”115. Logo, 
somaram-se, a esse grupo, os interesses de antigas famílias 
proprietárias estabelecidas mais remotamente e que, movidas pela 
força da nova conjuntura, aproximavam-se desses novos moradores 
motivados pelo desejo de maior autonomia.   

Nessa direção, a de lutar por maior atenção do poder público 
municipal e estadual e caminhar em busca da autonomia 
administrativa, foi organizada uma agremiação de caráter, a 
princípio filantrópica116, que abrigava a função política de 
encaminhar a luta pela emancipação: a União Popular Caxiense, 
fundada em 1933, de cujos quadros emergiu a Associação Comercial 
de Caxias em 1937, outro baluarte dessa campanha 
emancipacionista. Alexandre dos Santos Marques sintetiza as três 
grandes questões que motivaram esses seguimentos sociais a 
propor a separação do município-sede. 

 
“(...) a relação do distrito com sua sede, 

principalmente, no que se refere ao pagamento dos 
impostos e o retorno desses em obras públicas; a 
representatividade do distrito no legislativo e nos 
espaços de sociabilidade locais; e, as relações do 
distrito e sua sede com o centro do poder, o Rio de 
Janeiro.” 117 

 
Em 1940, sentindo-se politicamente forte, a UPC organizou 

uma Comissão Pró-emancipação, que elaborou um manifesto, 
criticando a “madrasta” Nova Iguaçu, que “a alguns tudo daria e aos 
últimos” – o próprio distrito – “tudo negaria” e solicitando do 
governo estadual sua autonomia política. A reação do governo 
estadual, que surpreendeu os signatários, foi dura e inesperada, 
sendo alguns deles presos, tendo sido libertados pouco depois. 

Na verdade, o governo estadual já se encontrava 
empenhado em estudar uma reforma administrativa através de uma 
comissão ligada diretamente ao governador/interventor. Segundo 
Souza118, o processo de emancipação de Caxias estava ligado ao 
projeto de reforma administrativa do Estado Novo que se utilizava 
dela para reorganizar o quadro regional para melhor controlá-lo e 
angariar simpatia dos setores populares para o governo federal e 
seu representante estadual, Amaral Peixoto.  

                                                        
115 Apud SOUZA: 2002 p. 16.     
116 Realizava assistencialismo e filantropia, ajudando em enterros, assistência médica e 

odontológica, entre outros favores. 
117 MARQUES: 2005. p. 51. 
118 SOUZA: 2002. p. 116. 
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Ainda segundo a autora, “a concepção de municipalidade do 
Estado Novo não era de uma esfera política autônoma, mas de uma 
célula da nação, ou seja, o fundamento da nacionalidade” e, sendo 
assim, a emancipação não deveria garantir um aparato burocrático 
local com autonomia, daí a repressão à iniciativa de 1940, que tinha 
também por objetivo transformar a cidade em uma extensão do 
domínio amaralista e getulista, sendo governada por interventores 
vindos de Niterói. 
 

PREFEITOS INTERVENTORES – 1944/1947 

Nome Período 

Homero Lara 01/01/1944 a 10/09/1944 

Heitor Luís do Amaral Gurgel 11/09/1944 a 01/08/1945 

Antônio Cavalcante Rino 02/08/1945 a 02/09/1945 

Heitor Luís do Amaral Gurgel 02/09/1945 a 08/11/1945 

Dr. Jorge Diniz de Santiago 10/11/1945 a 22/03/1946 

Gastão Glicério de Gouvêa Reis 25/03/1946 a 18/10/1946 

José dos Campos Manhãs 18/10/1946 a 13/03/1947 

Custódio Rocha Maia 31/03/1947 a 30/07/1947 

José Rangel 19/03/1947 a 31/03/1947 

Custódio Rocha Maia 31/03/1947 a 30/07/1947 

Tenente Coronel Scipião da Silva 
Carvalho 

01/08/1947 a 28/09/1947 

FONTE: Instituto Histórico da Câmara Municipal de Duque de Caxias 

 
Os setores emergentes do novo município viam-se frustrados 

com a política de intervenção central. Afinal, apresentavam-se como 
desbravadores da região e, portanto, naturais herdeiros do poder 
político e da máquina burocrática que estava sendo construída. Sua 
atitude em relação aos governos interventores foi do afastamento ou 
de crítica aberta em repúdio aos “estrangeiros” que ocupavam os 
postos administrativos. Somente em 1945, com a redemocratização, 
é que esses segmentos puderam fazer valer suas ambições políticas 
nas eleições que se apresentariam logo depois. 
 Nos primeiros vinte anos do município recém emancipado, 
significativas mudanças alteraram profundamente seu perfil social e 
econômico. De um núcleo urbano acanhado, nos primeiros anos da 
década de 1940, o município tornou-se populoso e industrializado 
ainda no final dos anos 1950. 
 A forte onda migratória dessas décadas multiplicou a 
população, segundo os recenseamentos. De 28.328 habitantes, em 
1940, para 92.459, em 1950, e daí para 241.026, em 1960119. Esse 
espantoso crescimento populacional aumentou, em quase dez vezes, 
o número de habitantes, em um período de vinte anos, e trouxe 

                                                        
119 Recenseamentos de 1940, 1950 e 1960. 
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consigo os inúmeros problemas de uma região despreparada para 
abrigar, em tão curto espaço de tempo, um volume tão grande de 
pessoas. 
  Como conseqüência direta desse fluxo humano, o município 
viu-se engolfado em um progressivo retalhamento loteador. Até 
1949, haviam sido cadastrados junto ao governo municipal, 57.206 
lotes e, durante o período de 1950 a 1959, mais 85.642 foram 
registrados120. Planícies recém libertas dos pântanos pela ação 
saneadora do governo federal foram incorporadas à onda loteadora, 
mas esse processo estava longe de ser simples e pacífico. Os 
conflitos derivados de disputa pela propriedade dos terrenos ou a 
sua simples incorporação por aventureiros que desrespeitavam os 
direitos de antigos donos produziram um clima de violência e 
arbitrariedade. 
 

“Arrematavam-se terras ilegalmente e os 
proprietários mais fortes procuravam manter o seu 
domínio sobre seus bens, organizando gangs 
armadas que espalhavam a morte nas redondezas, 
entre os quilômetros 31 e 42 da Rio-Petrópolis.” 121 

 
O processo de aglomeração populacional desordenado foi 

acompanhado por um surto de industrialização. Unidades de 
pequeno porte dos setores têxtil, de vidros, produtos químicos e 
farmacêuticos instalavam-se no município. Isso elevou 
enormemente a arrecadação municipal. Já em 1949, o “orçamento 
municipal alcançou 8.050.000 cruzeiros antigos, representando um 
crescimento anual de 66% e, ultrapassou Nova Iguaçu, para se 
situar como quarto em todo o estado.”122 
 Um dos marcos determinantes dessa fase industrializante 
foi, sem dúvida, a instalação em Xerém, no ano de 1942, da estatal 
FNM, a Fábrica Nacional de Motores. Construída a partir de 1940, 
inscreveu-se nos marcos da economia de guerra em que o país se 
via envolvido, no contexto da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
e produzia, no início de suas atividades, motores de avião. Sua 
localização protegida pelas encostas da serra e próxima da Estrada 
de Ferro Rio D’ouro123 e da antiga Estrada Rio Petrópolis, dava-lhe a 

                                                        
120 Cadastro Municipal – PMDC – 1978. 
121 SILVA: 1954. p. 21. 
122 Idem. p. 31. 
123 A Estrada de Ferro Rio D’ouro foi construída em 1883 com a finalidade de transportar 

material para as obras de construção da nova rede de abastecimento de água da cidade 
do Rio de Janeiro captada nos mananciais da Serra do Mar, em Tinguá e Xerém. In. 

ABREU, Maurício de. e A. Rio de Janeiro: IPLANRIO/ZAHAR, 1988. p.50. 
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proteção necessária em tempos de guerra e favorecia o acesso de 
matéria-prima e o escoamento dos produtos.  

Com o término do conflito, voltou a sua produção para o 
setor de motores, peças e tratores agrícolas e, logo depois, em 
1948, ao abrir o seu capital, tornou-se uma sociedade anônima e 
passou a direcionar a sua linha de produção para a montagem de 
caminhões. 
  Durante a sua construção e na primeira fase de produção 
(1942/1947), a fábrica chegou a mobilizar algo em torno de 6.000 
trabalhadores e suas famílias. Tornou-se também um pólo de 
atração de migrantes mineiros e capixabas envolvidos na sua 
construção e manutenção, assim como na vila operária que a 
circundava. Havia também os que “viam no local possibilidade de 
acesso a terra e de venda de produção agrícola para a fábrica, o que 
gerava condições favoráveis de permanência”124. Em 1968, tornou-
se uma empresa de capital misto e, em 1982, sob o controle da 
FIAT, foi transferido para Betim (MG), tendo sua linha de produção, 
em Xerém, encerrada125. 
             Um segundo e importante marco dessa tendência foi a 
inauguração, em 1949, da Companhia União Manufatura de Tecidos, 
no bairro Centenário, ao longo da antiga Estrada Rio–Petrópolis. 
Como afirma Stélio Lacerda: 
 

“No início dos anos 1960, do centro de Duque 
de Caxias ao bairro Centenário, seguindo pela Av. 
Rio-Petrópolis, três edificações eram marcantes no 
trajeto: a Igreja Matriz de Santo Antonio, a 
“fortaleza” do deputado Tenório Cavalcanti e a 
fábrica da Companhia União Manufatura de Tecidos 
S.A. Relativamente próximas, representavam a força 
espiritual do Catolicismo, o poder político do “homem 
da capa preta” e a vocação industrial da cidade, 
tendo sido inauguradas, respectivamente, em 1959, 
1956 e 1949. 

Situada quase frontalmente ao Cemitério de 
Nossa Senhora de Belém – mais conhecido como “do 
Corte Oito” -, a fábrica é uma referência à própria 
indústria têxtil brasileira, em meados do século 
passado. A industrialização de Duque de Caxias foi 
impulsionada pela instalação em Xerém da Fábrica 
Nacional de Motores (FNM), nos anos 1940; e, 
consolidada pela Refinaria Duque de Caxias (REDUC), 

                                                        
124 SOUZA, Marlúcia Santos de. Op. cit., p. 114.  
125Atualmente, uma pequena parte de suas instalações abriga CIFERAL, produtora de 

chassis e carrocerias de coletivos.  
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nos anos 1960. Entre esses dois grandes marcos – a 
produção de motores (especialmente os caminhões 
FNM) e o refino de petróleo -, é preciso considerar, 
mesmo em dimensões econômicas mais modestas, a 
fábrica de tecidos.”126 

 
No ano de 2006, o prédio que abrigou esta fábrica, marco 

importante dessa época, foi demolido sem nenhuma justificativa, 
restando, atualmente, apenas um enorme terreno abandonado. 
 Com a redemocratização política, em 1945, o município pôde 
assistir a eleição e a posse do seu primeiro prefeito eleito em 1947. 
Os grupos políticos locais agruparam-se ao redor dos projetos 
populistas amaralista ou tenorista que se opuseram ao longo da 
década. 
 Na Câmara Municipal, as demandas locais refletiam o jogo 
do poder dos segmentos sociais que se acomodavam no município 
em formação com as ações de beneficiamento urbano, sendo 
controladas e dirigidas ao centro, ainda no entorno da estação ou 
em novos bairros, como o Jardim 25 de Agosto, recém inaugurado. 
 
 
 

Prefeitos / 1947 a 1967 

Nome Eleito 
(voto direto) 

Período 

Gastão Glicério de Gouvêa 
Reis 

Presidente 
Câmara 

28/09/1947 a 28/12/1950 

Aderson Ramos Presidente 
Câmara 

28/12/1950 a 31/01/1951 

Adolpho David Eleito 31/01/1951 a 06/09/1952 

Braulino de Matos Reis Eleito 06/09/1952 a 31/01/1955 

Francisco Corrêa Presidente 

Câmara 

31/01/1955 a 15/01/1959 

Joaquim Tenório 

Cavalcanti 

Eleito 15/01/1959 a 31/01/1959 

Adolpho David Diretor 

Geral da 
Câmara 

31/01/1959 a 31/01/1963 

Euclides da Fonseca 

Chaves 

Eleito 06/10/1962 a 06/11/1962 

Joaquim Tenório Eleito 

(voto direto) 

31/01/1963 a 31/01/1967 

FONTE: Instituto Histórico da Câmara Municipal de Duque de Caxias 

 
 

                                                        
126 LACERDA, Stélio. A Fábrica de Tecidos do “Corte Oito”. Duque de Caxias: Portal 

Literário, 2007.p. 15-16. 
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Prefeitos / 1967 a 2012127  

Dr. Moacyr Rodrigues do 
Carmo 

Eleito 31/01/1967 a 31/01/1971 

Dr. Ruyter Vidaurre 

Poubel 

Vice Prefeito governou nas licenças 

solicitadas pelo Prefeito Dr. 
Moacyr do Carmo, por 111 

dias 

Francisco Estácio da Silva Presidente 

Câmara 

19/07/1971 - quando o 

Município de Duque de 
Caxias foi declarado “Área 

de Segurança Nacional” 

General Carlos Marciano 

de Medeiros 

Interventor 19/07/1971 a 14/03/1975 

 

Coronel Renato Moreira da 

Fonseca 

Interventor 15/03/1975 a 14/03/1978 

 

Coronel Américo Gomes 
de Barros 

Interventor 15/03/1978 a 02/05/1982 
 

Hydekel de Freitas Lima Interventor 13/05/1982 a 31/12/1985 
 

Juberlan de Oliveira Eleito 01/01/1986 a 31/12/ 1988 
 

Hydekel de Freitas Lima Eleito 01/01/1989 a 31/12/1992* 
 

José Carlos Lacerda 
 

* Hydekel de Freitas 

transfere cargo para 
ocupar vaga no Senado 

Vice Prefeito 
 

 

12/09/1990 a 31/12/1992 
 

Dr. Moacyr Rodrigues do 
Carmo 

Eleito 01/01/1993 a 31/12/1996 
 

José Camilo Zito dos 

Santos Filho 

Eleito 01/01/1997 a 31/12/2000 

 

José Camilo Zito dos 
Santos Filho 

Eleito 01/01/2001 a 31/12/2004 
 

Washington Reis de 
Oliveira 

Eleito 01/01/2005 a 31/12/2008 

José Camilo Zito dos 

Santos Filho 

Eleito 01/01/2009 a 31/12/2012 

FONTE: Instituto Histórico da Câmara Municipal de Duque de Caxias 

 

 Em 1950, o município já contava com cerca de 112 unidades 
industriais128 e, em 1958, este número alcançou a marca de 228 
unidades, com destaque para os setores de panificação (52), 
processamento de madeira (28), metalurgia (27) e cerâmica (21)129.  

                                                        
127 Tabela incluída com o objetivo de atualização das informações. 
128 BELOCH: 1982. p. 31. 
129 LUSTOSA: 1958. p. 31. 
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 Essa expansão do setor industrial, do comércio e de serviços 
e o aumento populacional, forçaram a ampliação da rede elétrica. O 
primeiro e precário sistema de iluminação que abarcava apenas 
alguns logradouros e residências do centro do município, havia sido 
trazido de Vigário Geral, em 1924, por meio da concessão do 
prolongamento de um ramal que servia àquela comunidade carioca. 
 Em 1946, instalou-se a primeira usina reprodutora de 
energia na Travessa Cinco de Março, no centro, de propriedade da 
Companhia Fornecedora de Energia Elétrica, Light And Power. Sua 
capacidade foi progressivamente ampliada nos anos seguintes, o que 
não livrou a população da inconstância de seu fornecimento, nem da 
precariedade de seus serviços. Em 1950, alcançou 44% dos 
domicílios e logradouros da cidade. 
 

“Os freqüentes e constantes acidentes de 
falta de energia se observam quase que diariamente 
(...) Para atender a uma população de duzentos mil 
habitantes, só dispõe de um carro para chamados de 
interrupção de luz (...) sendo que no período de 22h 
às 8h do dia seguinte, não existe absolutamente 
ninguém para atender ao serviço (...). Refiro-me a 
promiscuidade dos fios de tempo com árvores e 
bambus, refiro-me aos posteamentos, que na 
maioria são velhos e em mau estado, sujeitos a 
caírem constantemente, refiro-me às velhas cabines 
de luz, que não têm a menor conserva, e por falta de 
cuidados, contribuem para acidentes que resultam 
em interrupção de energia.” 130 

 
 O abastecimento de água e ausência de uma rede de 
captação de esgoto eram outros graves problemas enfrentados pela 
população caxiense. José Pedroso e Adolfo Porto acusaram, em sua 
obra, que Caxias não “possui nem rede de abastecimento d’água 
nem esgotos sanitários, o que sem dúvida, constituía situação 
incompatível com seu progresso e uma grave ameaça à saúde 
pública”131. Duque de Caxias só contava com precárias bicas d’água 
públicas, como a primeira, próxima a Praça do Pacificador, instalada 
em 1916, sob o governo de Nilo Peçanha, cuja tubulação vinha de 
Vigário Geral, tendo hora certa para cair132, e algumas outras 

                                                        
130 LUSTOSA: 1958.  p.104. 
131 PEDROSO, José e PORTO, Adolfo. Rio de Janeiro – estado e município. RJ, Dept. 

Imprensa Nacional. 1950. p. 292. 
132 Longas filas se faziam de frente a bica, pois a contaminação dos poços e fontes da 

região tornava a água potável um artigo precioso. A bica estava situada nas 
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instaladas em bairros próximos ao centro, como a que foi 
inaugurada pelo prefeito Gastão Reis, em 1946, no bairro Itatiaia. 
Aos moradores, então, só restava a utilização de poços domésticos 
ou submeterem-se aos preços e abusos de um fornecimento de água 
irregular por carros pipas e ao cansaço e extorsão das filas nas bicas 
públicas.  

“A falta de água potável deu uma boa fonte 
de renda para os funcionários da prefeitura, que 
ganhavam gordas propinas para com o carro pipa, 
vendê-las às pessoas com recurso, quando, a bem 
da verdade, a idéia da distribuição surgiu no sentido 
de amenizar as dificuldades das famílias menos 
favorecidas pela sorte... Na Praça do Pacificador 
havia uma bica pública, com guarda municipal 
vigilante, não para que respeitassem a fila, mas sim, 
para achacar donas de casa e negrinhos. Tinham que 
dar uns trocados para terem o direito de matar a 
sede.” 133 

 
O flagelo da falta de água e dos abusos cometidos em 

conseqüência disso, só foi atenuado para a parcela mais abastada da 
população caxiense. Em agosto de 1960, o governador Roberto 
Silveira, cumprindo promessa de campanha, inaugurou uma 
modesta rede de abastecimento que cobria o bairro Jardim 25 de 
Agosto e o centro, lugares de moradia e trabalho dos segmentos 
mais abastados da população. Alguns anos depois, a rede alcançou 
os bairros Bar dos Cavaleiros, Vila São Luís e Centenário, mantendo-
se assim até a metade da década de 1970.  

Esse estado de coisas contribuiu para que, ao longo dessas 
décadas, a população utilizasse poços d’água domésticos que, 
impropriamente, acabavam estabelecendo ligações com as fossas 
sépticas. Isso promoveu um agravamento de doenças como a cólera 
e a malária. Em 1941, o município assistiu a 2.620 casos de malária; 
em 1945, atingiu a indesejável marca de 9.399 casos134. O combate 
à doença, através do uso intensivo do pesticida DDT, a partir de 
1947, reduziu progressivamente essa estatística. Em 1949, foram 
registrados apenas 323 casos.  

Para combater a doença, em 1947, foi instalado numa área 
do bairro São Bento, junto a um projeto assistencial conhecido como 

                                                                                                                         
proximidades da atual Praça do Pacificador, onde um monumento aludia o fato até o 

início dos anos 2000. 
133 LEMOS: 1980. p. 59. 
134 LUSTOSA, José. Op. cit., p. 202. 
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Cidade dos Meninos135, o Instituto de Malariologia, que construiu 
uma fábrica de HCH (Hexa Cloro Ciclo-Hexano), também conhecido 
como BHC, o popular “pó de broca”. A fábrica inaugurada em 1950, 
com sua produção em larga escala, contribuiu para reduzir 
drasticamente os índices de malária e febre amarela em todo 
estado, mas uma “face perversa” mantinha-se oculta por trás dos 
eficientes resultados alcançados. 

 
“A face perversa dessa política consiste no 

fato de ter associado menores à pesticida e de ter 
inaugurado a fábrica em 1950, quando a utilização 
do BHC estava sendo contestada por diversos países 
por ser cancerígeno (...). A fábrica funcionou até 
1954 e foi desativada em 1957 (...). Cerca de 400 
toneladas do produto foram abandonadas no local e 
o Instituto de Malariologia foi transferido para Minas 
Gerais. O pó existente se espalhou pelo local, 
contaminado rios, solo e a população residente.” 136  

 
 As condições de Educação e Saúde públicas eram muito 
precárias ao longo dessas décadas. Nos anos 1940, a municipalidade 
contava com pouquíssimas escolas, forçando a população à prática 
de uma educação primária familiar ou aos que tivessem condições, o 
envio de seus filhos para estudarem nos bairros mais próximos do 
Rio de Janeiro, como Penha, Olaria e Bonsucesso.  

A rede de atendimento médico resumia-se a um posto do 
SAMDU, ambulatório subordinado ao Ministério de Trabalho, 
Indústria e do Comércio. Os casos mais graves dirigiam-se para os 
postos de atendimento médico da capital, particularmente, da Praça 
da Bandeira e da Penha. 
 Nos anos 1950, o município passou a contar com um número 
maior de unidades escolares. Em 1958, detinha um total de 135 
escolas divididas entre municipais, estaduais e particulares; estas, 
em número bem maior, 101 escolas no total. No conjunto, a rede 
escolar atingia um total de 27.659 matrículas que, nem de longe, 
atendia a demanda populacional do município, nessa altura superior 
a 200 mil habitantes.  
   A análise desses números revela um lado cruel do sistema. 
As escolas particulares, em número muito maior, respondiam por 

                                                        
135 Em 1942, o Governo Federal desapropriou uma área de 19 milhões de metros 

quadrados, pertencente ao Núcleo Colonial São Bento, e um ano depois transferiu para 
lá a Fundação Darci Vargas. Foi instalada então, a Cidade das Meninas, depois Cidade 

dos Meninos, com o objetivo de recolher jovens abandonados, transferidos da capital, 
para que recebessem orientação religiosa e educativa voltada para as práticas agrícolas.  
136 SOUZA: 2002. p. 104 e 105. 
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quase 70% das vagas oferecidas, que por serem pagas impediam 
necessariamente que a população despossuída, maioria esmagadora, 
tivesse acesso à educação137. Os números do recenseamento de 
1950138 revelavam que de 20.152 crianças com idade entre 5 e 14 
anos, apenas 7.761 eram alfabetizadas e que dos 92.459 habitantes 
do município, cerca de 31.789 não sabiam ler e escrever. Em 1957, 
segundo dados da Agência de Estatística do Município, havia 10.000 
crianças em idade escolar fora das salas de aula139. 
 Não só no que diz respeito aos números, mas também às 
condições em que se dava o processo educacional, eram muito 
precárias. A maior parte das escolas estava instalada em imóveis 
alugados, sem infraestrutura adequada, sem carteiras e material de 
trabalho suficiente. Os professores eram indicados pelo governo 
municipal e estadual e possuíam, em sua grande maioria, apenas o 
curso primário ou ginasial. 
 Em maio de 1958, o jornal Tópico denunciava, em uma 
reportagem, a situação de abandono na qual se encontrava a Escola 
Regina Sampaio, localizada no bairro Olavo Bilac, cobrando 
providências do governo municipal a respeito da situação da mesma 
e revelando as enormes dificuldades por qual passavam a população 
assentada nos bairros mais periféricos. 
 

“Continua fechada a Escola Regina Sampaio 
(...) que chegou a atender cerca de duzentos e 
setenta crianças. Esta escola instalada em 1955 teve 
o movimento de matrícula superior à sua capacidade, 
decaindo nos anos seguintes, devido as suas 
péssimas instalações (...). O aspecto do prédio 
alugado (...) é desolador. Além das péssimas 
instalações, da falta de higiene (pois nem sanitários 
dispõe), o mato está invadindo a escola (...) fica 
grandemente prejudicado o populoso bairro, cujo 
abandono não é só refletido no setor da educação 
(...) não conta sequer, Olavo Bilac, com energia 
elétrica ou qualquer serviço assistencial”. 140    

 
 Ainda no mesmo jornal, por conta de uma campanha que 
discutia a situação da educação no município em 1957, uma 
entrevista com o professor White Abrahão, do Ginásio Municipal 
Expedicionário Aquino de Araújo, revelava outros aspectos graves. 

                                                        
137 A partir da análise de tabela em LUSTOSA, José. Op. cit., p. 131.  
138 Censo Demográfico do Estado do Rio de Janeiro, Série Regional, vol. XXII, tomo 1: 

IBGE, 1955: 101. 
139 Citado no jornal “O Grupo” em junho de 1957. p. 05.  
140 Tópico. Fechada uma escola em Olavo Bilac. 10/05/58. p. 03. 
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Afirmava o professor que a “educação em nosso município é 
péssima”, devido, principalmente, a falta de fiscalização do 
Ministério da Educação “que não sabe que existe Caxias”, o que fazia 
com que a grande maioria das escolas da região não contasse com 
um “corpo docente e de acomodações conforme às exigências 
legais”. 
 Atacando outras instâncias governamentais como o estado e 
o município, denunciava que “em Caxias só temos um grupo para 15 
mil crianças em idade escolar”, sendo necessária a urgente 
instalação de “mais cinco grupos e que, a Prefeitura, além de 
construir mais escolas primárias, instale e faça funcionar também 
uma Escola Normal”, visto que, segundo o professor Abrahão, a 
“Escola Normal Ginásio Santo Antônio é deficiente, já que não 
corresponde às modernas normas de ensino” e que, além disso, 
“nem o Estado nem a Prefeitura oferecem remuneração condigna 
aos professores, “obrigando-os a exercer outras profissões ou buscar 
oportunidades na cidade do Rio de Janeiro, que fornecia melhores 
condições de trabalho. Por fim, conclui que “se precisa acabar 
urgentemente com os colégios particulares, o que seria conseguido 
com uma “reforma geral que viria possibilitar a descentralização do 
ensino”.141 
 Esse ataque contundente às mazelas que, segundo o 
denunciante, prejudicavam enormemente a situação da educação no 
município, como a displicência e irresponsabilidade dos governos 
federal, estadual e municipal com a questão, além de sua excessiva 
privatização, por meio dos empreendimentos particulares, e da 
situação salarial e funcional deplorável dos professores, trouxe 
repercussão na cidade e algumas conseqüências imediatas, pelo 
menos em relação ao autor das mesmas que, logo depois, foi 
agredido na rua por uma das autoridades ofendidas com as 
denúncias.142    

Dentro desse quadro caótico, ocorreu uma original 
experiência educacional comunitária. A Escola Regional de Meriti, 
fundada ainda em 1921, pela educadora e militante Armanda Álvaro 
Alberto, instalada próxima à estação ferroviária, era tida como 
modelo de auto gestão e de experiência montessoriana. Financiava-
se através de eventos e envolvia a comunidade, artistas, 
profissionais liberais e intelectuais em seus projetos. Servia uma 
modesta refeição aos seus alunos, boa parte deles oriundos de 
camadas pobres da população. Por conta disso, ficou conhecida pelo 
apelido a princípio depreciativo de “Mate com Angu” e que, anos 

                                                        
141 O Grupo. Péssimo ensino em Caxias. 10/09/57. p. 05.   
142 Agredido professor em plena rua. Jornal Tópico. Novembro de 1957, p. 11.  
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depois, acabaria se transformando em sua representação 
emblemática como projeto alternativo e inovador de educação143.  
 No que diz respeito às questões relativas à saúde pública, a 
situação não era melhor. No final da década de 1950, Duque de 
Caxias dispunha de quatro ambulatórios, sendo um da SAMDU 
(Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência), ligado ao 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, situado na Avenida 
Presidente Vargas, próximo à estação ferroviária, no térreo do 
edifício Giuponi, atual “Mercadinho Municipal”. Nos bairros, apenas 
três outros precários postos municipais no Gramacho, Vila São Luís e 
Parada Angélica. Frente a essa ausência, a população contava 
apenas com uma casa de saúde particular e consultórios também 
particulares, como os dos doutores Ciel Cileno, João da Luz e Moacyr 
do Carmo, que veio a ser, no final dos anos 1960, prefeito do 
município. Em nova denúncia, veiculada pelo jornal Tópico, ficou 
clara a situação dramática da saúde pública. 
 

“Continua terrível o problema da mortalidade 
infantil em Caxias. Centenas de crianças de menos 
de um ano morrem vitimadas pela gastrenterite. Não 
temos água potável, não temos alimentação 
adequada, não existe higiene. De assistência à 
maternidade não se fala. E vem o nosso governo 
municipal incluir na verba as saúde pública, 
importância destinada à assistência à maternidade e 
à infância (...) essa quantia pequena não foi 
aplicada, pois não se vê onde, nem como” 144. 

 
 Só no final dos anos 1950, é que teve início a construção de 
um hospital público, que postergada repetidas vezes, só foi 
inaugurado em 1969, assim como um segundo, destinado ao 
atendimento infantil em 1971145.   
 Com pouco mais de duzentos logradouros públicos 
iluminados, três dezenas de ruas pavimentadas, graves problemas 
com o abastecimento de água, ausência de rede de esgotos, 
carência de hospitais e escolas e com uma deficiente rede de 
transporte, Duque de Caxias recebia, nesses anos, uma portentosa 
rede de hotéis e boates, que chegou a 22 estabelecimentos, digna 
de uma instância turística.  

                                                        
143 Ver MIGNOT, Ana Cristina Venâncio. Baú de Memórias, Bastidores da História: O 

Legado Pioneiro de Armanda Álvaro Alberto. Rio de Janeiro. Tese de Doutorado em 
Educação. PUC/RJ, 1997.   
144 O Tópico. NASCER E MORRER – Um problema em Caxias. 20/09/1958. p. 02. 
145 Respectivamente Hospital Geral Duque de Caxias e Hospital Infantil Ismélia da 

Silveira.  
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 Na verdade, tratava-se de uma rede que abrigava em seu 
interior o jogo, a prostituição e, cada vez mais presente, o tráfico de 
drogas. Esse espaço livre de controle policial atraía, da capital e do 
próprio município, os felizes interessados em seu desfrute. A maioria 
dos estabelecimentos estava localizada ao longo da antiga Estrada 
Rio-Petrópolis146 e na Rua Manoel Teles, no centro, e alguns outros 
no Gramacho. O repórter policial Santos Lemos, correspondente dos 
jornais cariocas Última Hora e A Notícia, que pouco depois veio 
morar no município, referia-se a localidade, nos seus artigos e 
reportagens, como “uma cidade aberta” devido a displicência e 
cumplicidade com as quais as autoridades municipais lidavam com 
essas questões.     
 Lemos descrevia, em suas obras, a cidade no período de 
1953 a 1957, a partir de uma geografia do jogo, da violência e da 
prostituição. Segundo ele, as “centenas, talvez milhares de 
prostitutas brancas, louras, mulatas e pretas” chegavam à cidade 
nos trens e nas lotações e se espalhavam pelas praças e ruas, 
fumando maconha “debaixo da marquise da Casa Jaraguá” e 
frequentando os cinemas Líder e Estoril, arrastando seus clientes 
para o Hotel Municipal. Essa demarcação ocupava, no centro da 
cidade, uma área que ia desde a “Praça do Pacificador até o Hotel 
Rio-Petrópolis (...) travessia obrigatória para as famílias que 
demandavam do centro para o Centenário, Corte Oito, Corte Sete 
(...)”, dividindo-o com os “malandros, maconheiros, rufiões e 
contraventores147”. 
 Em outro momento, Santos Lemos descreveu a paisagem 
urbana do centro do município, balizando-a a partir dos pontos de 
poder que demarcava o jogo político da cidade. 
 

“Caxias era – e é – dividida ao meio pela 
linha férrea. Do lado direito, ficava o ‘Ponto do Brega’ 
na Vila São Luís. A casa do prefeito, erguida no alto 
de um morro, sem arquitetura, bastante caótica, mas 
curiosa. Deste lado estava o mais novo bairro da 
cidade – 25 de Agosto – onde as construções eram 
numerosas e se faziam com grande rapidez. Do outro 
lado, o esquerdo, estava a Delegacia, o 311, bem 
próximo à residência do Deputado Tenório, 
construção frágil de mais para merecer o título de 
‘Fortaleza’ que lhe deram. Deste lado, já se 
encontravam o Cemitério do Corte Oito, a Praça do 
Pacificador, a Praça 23 de Outubro, a Praça da 

                                                        
146 Alguns desses prédios sobreviveram até hoje, como o do Hotel Municipal, próximo à 
Catedral Santo Antônio. 
147 LEMOS, Santos. Sangue no 311. RJ. Réper Editora, 1967, p. 71. 
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Estação, além da Matriz Santo Antônio, com sua 
linda e branca fachada, na rua José Alvarenga, do 
lado direito de quem entra na Av. Nilo Peçanha. 
Ficava a Prefeitura na Av. Rio-Petrópolis, em frente a 
um bordel (...). na Av. Nilo Peçanha, situava-se o 
maior comércio da cidade, com exceção do da 
Travessa Manoel Correa (...) sempre movimentada e 
cheia de gente148”. 
 

Sobrevivendo aos desmandos policiais, a desestruturação 
urbana e a falta de serviços públicos, a população mais simples do 
município, buscava aproveitar seus raros momentos de lazer em 
festas comunitárias, familiares e religiosas. Outro importante 
momento de lazer e socialização eram os jogos de futebol que 
aconteciam nos diversos campos de várzeas espalhados por todos os 
bairros do município que eram, na maioria das vezes, financiados 
em sua pobre estrutura, camisas e bolas, por comerciantes locais e 
políticos. Alguns clubes de várzea chegavam a desfrutar de uma 
estrutura maior, como sede ou local para reuniões, treinador e ajuda 
de custo para passagens e lanches em dias de jogos.  

Destacam-se nesse grupo, o Belém Futebol Clube (fundado 
em 15 de maio de 1935), o Itapemirim Futebol Clube (06 de 
setembro de 1935) do bairro Itatiaia, além do Ferroviário da Vila São 
Luís, Tricolor do Centenário, Esporte Clube Gramacho, Vasquinho do 
Bar dos Cavaleiros, Esporte Clube Vila São Luís, São Bento Esporte 
Clube, Atlético Clube Saracuruna e outros. No entanto, a maioria 
tinha uma trajetória modesta e vida efêmera, geralmente, associada 
a do seu fundador da rua ou do bairro149.  
 A cidade, na década de 1950, chegou a possuir 14 cinemas, 
a maioria concentrada no centro e alguns deles em bairros 
periféricos.  

“Possui a cidade de Duque de Caxias 8 
cinemas: Paz – Cine Brasil – Popular – Caxias – 
Santo Antônio – Garcia – Santa Lúcia – Cavaleiro. 
Possui o município 14 cinemas: Paz – Cine Brasil – 
Popular – Caxias – Santa Lúcia – Santo Antônio – 
Rosário – Campos Elíseos – Cine FNM – Cine 
Saracuruna – Cine São João – Cine Santa Isabel. 
Desses são modernos, e com instalação para 
cinemascôpe, apenas quatro, os outros são;alguns 
de 35mm e a maioria 16mm, sendo que um é de 
8mm. Não temos, infelizmente, uma casa de 

                                                        
148 LEMOS: 1967. p. 109 e 110. 
149 LACERDA, Stélio. Uma Passagem pela Caxias dos Anos 60. RJ: Edição do Autor, 

2001. p. 90. 
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espetáculo dotada do conforto que as grandes 
cidades exigem, não existe o ar condicionado, não 
compreendemos em cidade tão populosa como 
podemos ter semelhante falta.” 150 

 
Outra alternativa de lazer eram os clubes e associações 

recreativas. No entanto, boa parte deles reservava seus espaços 
para uma elite mais abastada. Como a Agremiação Esportiva 
Aliança, fundada em agosto de 1943, o Clube Recreativo, em agosto 
de 1947 e, principalmente, “o aristocrático” Clube dos 500, criado 
em setembro de 1952.  
 Nos bairros periféricos, pontuavam outros clubes não tão 
“fechados”, onde as camadas populares podiam buscar um lazer 
mais organizado e sistemático. De acordo com Alexandre dos Santos 
Marques:  

“As camadas populares impossibilitadas de 
ingressar nesses espaços, bastava freqüentar os 
clubes das periferias da cidade, como o Belém, 
Gramacho, Oriental, Mangual, São Bento e 
Primavera Mocidade; ou usufruir da precária 
diversão que o espaço público lhes proporcionava.” 

151 
 

 Era nessa cidade, nos anos 1940 e 1950, que a romaria 
migrante de milhares de homens, mulheres e crianças buscava seu 
ponto final e que suas esperanças de construir vida nova 
assentavam-se. Era nessas condições que as primeiras gerações de 
caxienses emancipados encontraram seus desafios, desfiaram suas 
experiências e construíram suas histórias, construindo a história da 
cidade. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
150 LUSTOSA, José. Op. cit., p. 109 e 110. 
151 MARQUES: 2005. p. 49. 
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CAPÍTULO IV 

 

A VIDA EM DUQUE DE CAXIAS NOS ANOS 
1930, 1940 e 1950. 
 
 

Os atuais bairros de Duque de Caxias são desdobramentos 
dos primeiros loteamentos constituídos na região, desde as 
primeiras décadas do século XX, majoritariamente nos anos 1940 e 
1950 que, por sua vez, originaram-se da desordem fundiária que 
precedeu e acompanhou as obras de saneamento da região nessas 
mesmas décadas. A transição de loteamentos para bairros não foi 
imediata, muitos empreendimentos fracassaram, outros tiveram sua 
ocupação realizada muito lentamente, o que propiciou, durante 
anos, a existência de um ambiente intermediário entre o rural e o 
urbano, com uma paisagem pouco habitada, cheia de terrenos 
baldios e a inexistência quase total de equipamentos urbanos.  

No que diz respeito à desordem fundiária da qual emergiram 
os loteamentos, e depois os bairros, Fernandez afirma que, já na 
década de 1910, ao longo das iniciativas de saneamento promovidas 
por Nilo Peçanha, os proprietários dos imóveis situados nas bacias, 
onde as obras seriam realizadas foram intimados pelas autoridades 
“a apresentar seus títulos”152, o que aconteceu com poucos. 
Segundo o autor, isso aconteceu, possivelmente, pelo fato de que a 
região naquele momento tinha suas terras sob “várias formas de 
acesso (...) como arrendamentos e as parcerias distribuídas em 
sítios, pequenas e médias propriedades”. 

Os resultados positivos, no que diz respeito à recuperação 
dessas terras alagadas e a forte demanda imobiliária, tornaram as 
terras cada vez mais valorizadas, gerando um desenfreado conflito 
pela posse e pela propriedade dos terrenos, com o objetivo de 
negociá-los em busca de altos dividendos econômicos.   

Em 1938, visitando as obras executadas no rio Guandu-
mirim, relativas à implementação da Fazenda Nacional de Santa 
Cruz, Getúlio Vargas chamava atenção para o que considerava uma 
grave questão que “obstacularizava a maior necessidade de 
abastecimento da Capital Federal” que seria: 

 
“(...) a apropriação dos ‘grileiros’ 

falsos proprietários que exploram de maneira 
desordenada a terra, fazendo deserto, pela 

                                                        
152 FERNANDEZ: 1998, p. 154. 
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devastação vegetal e revendendo a gleba 
desnudada para a criação de gado, de 
maneira dispersiva, sem benfeitores nem 
qualquer espécie de aproveitamento racional. 
Há indivíduos que por meio de títulos 
falsificados e da posse ilícita de terras do 
domínio público, usufruem verdadeiros 
latifúndios de 2 e 3 mil alqueires.” 153 
 

 Os interesses imobiliários e a grilagem moveram-se em 
direção a apropriação de grandes propriedades abandonadas, 
contando com privilegiadas informações de agentes governamentais 
transformados em sócios desses empreendimentos. 
 

“Segundo o exemplo do governo, 
grandes propriedades abandonadas 
adquiridas por empresas particulares, que 
após os primeiros melhoramentos 
indispensáveis, retalham as grandes áreas e 
vendem os lotes, facilitando o pagamento a 
longo prazo. Várias companhias já se acham 
organizadas com esse objetivo, obtendo 
resultados completamente satisfatórios” .154 
 

Em 1937, uma mudança na legislação permitiu que as 
transações relativas a compra e venda dessas terras, revalorizadas e 
judicialmente indefinidas, pudessem ser aceleradas e essas 
transferências de titularidade passaram a ser realizadas de  maneira, 
muitas vezes, fraudulenta. Segundo a nova legislação, as terras 
lançadas no mercado imobiliário em forma de loteamentos deviam 
ter seus registros e projetos alocados junto às municipalidades da 
região que, por sua vez, ficariam encarregadas da fiscalização, não 
só dessa burocracia, como também, das ações relativas aos 
melhoramentos básicos que deveriam ser realizados nos 
loteamentos postos à venda, como arruamento e sistema de esgoto.  

No entanto, a proximidade desses agentes imobiliários com 
as autoridades municipais gerou relações promíscuas que fizeram 
com que essas exigências fossem solenemente ignoradas, mesmo 
porque não havia na lei nenhuma penalidade estipulada para esse 
tipo de omissão. 

Dentro dessas circunstâncias, o processo de loteamento da 
Baixada Fluminense e Duque de Caxias, ganhou enorme velocidade. 

                                                        
153 FERNANDEZ: 1998, p. 213. 
154 FERNANDEZ: 1998, p. 233. 
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Somente no município, de 1910 a 1960, foram aprovados 228 
loteamentos e, até 1978, o número de lotes chegou a 230.874.  
 

Lotes e Área Loteada – 1940/1970 

Período Nº de Lotes Área Total Área Média dos 
Lotes 

Até 1949 57.206 6.198 1.083 

1950-1959 85.642 7.001 817 

1960-1969 60.038 3.374 545 

1970-1978 27.988 1.376 492 

Total em 1978 230.874 17.849 773 
FONTE: Plano Diretor Urbanístico do Município – ENGESUR – 1992 

 

 

 Os loteamentos constituíram-se, prioritariamente, nas 
proximidades das estações férreas de Duque de Caxias, Gramacho e 
Actura (Campos Elíseos) e ao longo da Estrada Rio-Petrópolis. As 
casas localizavam-se, a princípio, ao longo da ferrovia, 
concentrando-se o mais próximo possível das estações e, aos 
poucos, ruas secundárias foram sendo abertas, expandindo a área 
ocupada na medida em que habitação, comércio e serviços 
multiplicavam-se. Novos loteamentos, futuros bairros, expandiram-
se a partir dos limites dos primeiros, ligando as suas artérias, para 
através delas alcançarem o comércio, serviços e a estação de onde 
poderiam chegar ao Rio de Janeiro e seus subúrbios. 

A concentração da atividade loteadora deu-se, a princípio, no 
primeiro distrito, cujo centro comercial e administrativo desenvolvia-
se no sentido de atender as demandas imediatas da população que 
ali se instalava e, além disso, o deslocamento daí para o Distrito 
Federal era muito menos complicado do que outras partes do 
município. 

“Naturalmente, a intensidade do loteamento 
e o preço dos lotes de modo geral decrescem com o 
aumento da distância ao Rio ou a Niterói; 
desenvolvem-se mais ao longo das principais 
estradas, ferrovias ou rodovias.”155 

 
 Nas décadas de 1940 e 1950, diversos loteamentos 
retalharam o município de Duque de Caxias, dos quais surgiu a 
maior parte dos atuais bairros. O quadro abaixo procura dar um 
panorama dessa fase. 
 
 
 

                                                        
155 GEIGER. Pedro Pinchas e MESQUITA, Miriam Gomes. Estudos rurais da Baixada 

Fluminense. RJ. IBGE. 1956. p. 181. 
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BAIRROS FORMADOS A PARTIR DE LOTEAMENTOS NAS DÉCADAS DE 

40 E 50. 

Bairro atual Loteamento de 

origem 
fundiária 

Data de 

loteamento 

Proprietário 

Pantanal Vila Santo 
Antônio 

1959 Tenório Cavalcanti 

Parada Angélica Fazenda Tapera 1945 Gabriel F. de 
Resende 

Jardim 

Primavera 

Chác. Rio-

Petrópolis 

1947 Nélson Cintra 

Imbarié Vila Ema 1942 Armando 

Genovese 

Gramacho Vila Leopoldina 1950 Cia. Brasileira 

Figueira ___ 1943 Isaque Shalon 

25 de Agosto Fazenda 

Engenho Velho 

1951 Emp. 

Melhoramentos 
Caxias Ltda 

Parque Paulista Fazenda N. S. da 

Penha 

1948 Banco Central 

Brasileiro 

Dr. Laureano Vila Caetano 

Madeira 

1952 Comp. Propr. 

Brasileira 

Pilar Nossa S. do Pilar 1952 ___ 

Engenho do 
Porto 

Fazenda 
Engenho do 

Porto 

1956 Arnaldo de Sá 
Motta 

Paulicéia Parque Paulicéia 1943 Manoel G. Vieira 

Lafayete Parque Lafayete 1953 Antônio Alves 

Campos 

Saracuruna Vila Vitória 1950 Brasília Turística e 

Comercial 
FONTE: Instituto Histórico de Duque de Caxias. Mapas de Loteamentos.   

 
 De uma maneira geral, com exceção de alguns “bairros 
planejados” destinados a compradores mais financeiramente 
qualificados156, as condições de moradia estavam muito aquém das 
vantagens apregoadas nas propagandas e pelos agentes 
imobiliários. Com seus equipamentos urbanos inadequados ou 
inexistentes, esses futuros bairros populares exigiam de sua 
população recém instalada uma atividade familiar e/ou comunitária 
na abertura e preservação das vias públicas, na construção e 
desobstrução de valas e canais para a drenagem das águas fluviais e 
do esgoto doméstico, assim como na instalação da precária rede 

                                                        
156 Como foram as tentativas em Campos Elíseos (1952), Jardim Primavera (1953) e, 

mais tarde, no Jardim 25 de Agosto (1961). 
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elétrica e no furo de poços para obtenção de água para o uso 
doméstico.  
 Tudo isso, é claro, posterior e/ou concomitantemente à 
aquisição do modesto lote e a penosa construção da residência, por 
si só uma penosa epopéia familiar. 

 
“O termo é adquirido em prestações módicas 

e a habitação muitas vezes erguida pelo próprio 
comprador, à medida que suas pequenas economias 
permitem a compra de materiais essenciais. 
Freqüentemente, o morador fixa residência no lote 
com a casa semi-construída e vai concluindo a obra 
de acordo com sua disponibilidade de dinheiro e de 
tempo.” 157 

 
 O processo de loteamento foi levado a cabo de maneira geral 
por empresas imobiliárias como a Empresa Melhoramentos Caxias 
Ltda, loteadora do bairro Jardim 25 de Agosto; a Companhia 
Proprietária Brasileira, loteadora dos bairros Gramacho e Vila 
Caetano Madeira, atual Doutor Laureano; e, pelo Banco Central 
Brasileiro S/A, que loteou o Parque Paulista.  Mas, também, por 
iniciativas comandadas por agentes individuais como Armando 
Genovese, em Imbariê; Isaque Shalon, em Figueira; Nelson Cintra, 
em Jardim Primavera; e, Tupinambá de Castro, em Campos Elíseos. 
 Outra parcela originou-se de desdobramentos habitacionais 
ligados às iniciativas getulistas promovidas na região, nas décadas 
de 1930 e 1940, que apresentamos anteriormente como o Núcleo 
Colonial São Bento, a Cidade dos Meninos e a Fábrica Nacional de 
Motores, localizada em Xerém. Em São Bento, a partir da década de 
1950, ocorreu uma acelerada urbanização que transformou suas 
sete glebas originais em bairros nos municípios de Duque de Caxias 
e Belford Roxo158. Na Cidade dos Meninos, a desativação do projeto 
assistencialista da Fundação Abrigo Cristo Redentor e do Instituto de 
Malariologia desempregou seus funcionários que, mesmo assim, 
mantiveram-se nas casas construídas na área por esses órgãos 
públicos, ao longo da estrada da Camboaba, reivindicando sua posse 
e assistindo a chegada de novos moradores, que aumentavam a 
população dessa área degradada. 

                                                        
157 BELOCH: 1986. p. 26. 
158 Primeira gleba – Parque Fluminense (Duque de Caxias), segunda gleba – Wona 
(Belford Roxo), terceira gleba – Cidade dos Meninos (Duque de Caxias), quarta gleba – 

São Bento (Duque de Caxias), quinta gleba – Babi (Belford Roxo), sexta gleba – Amapá 
(Belford Roxo), sétima gleba – Amapá e Babi. 
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 Em Xerém, a instalação da Fábrica Nacional de Motores 
atraiu a mão-de-obra necessária para sua construção e operação. No 
final da década de 1940, a fábrica construiu três vilas: a Vila dos 
Engenheiros, que como o nome diz abrigava o pessoal técnico mais 
qualificado e as vilas Operária (conhecida, atualmente, como Vila do 
Sopapo) e Santa Alice, que abrigavam os operários da fábrica. Em 
1950, cinco novos blocos foram construídos na Vila Operária pelo 
IAPI (Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários). 
 Outras iniciativas foram marcadas pelo particularismo como 
o empreendimento organizado por Nelson Cintra, empreendimento 
este que ficou conhecido como Jardim Primavera. O bairro abrigaria 
uma significativa infraestrutura voltando o oferecimento dos seus 
lotes para compradores estrangeiros, principalmente imigrantes 
alemães, que formaram um núcleo significativo junto a outras 
nacionalidades, como eslavos e finlandeses e a Vila São José, criada 
em 1959, pela iniciativa e oportunismo político de Tenório Cavalcanti 
que, dispondo de verbas federais, abrigou nesse loteamento, em 
tempo recorde, centenas de flagelados da favela do Mangue, situada 
próxima ao rio Meriti, que foram desalojados por uma grande 
enchente. 
 Os bairros de Duque de Caxias refletiam a composição social 
de seus habitantes. Espaços melhor equipados estavam no Centro, 
no bairro Jardim 25 de Agosto e no Jardim Primavera, em meio a 
dezenas de bairros populares, que abrigavam recém chegados 
migrantes trabalhadores pobres, empenhados na luta pela 
sobrevivência e em busca de alguma ascensão social. Uma notícia, 
estampada no jornal local O Municipal, retrata as dificuldades 
enfrentadas nesses bairros: 

 
“Atendemos ao convite que nos foi dirigido 

por mais de uma centena de moradores do populoso 
bairro Gramacho (...). O que vimos foi o suficiente 
para ficarmos horrorizados pelo abandono criminoso 
de uma população que está na casa de oito mil 
habitantes. Chega as raias do absurdo deixar as ruas 
como Cantagalo, Miracema, Bananal e Iguaba 
tornarem-se intransitáveis prejudicando a vida dos 
que ali morejam pela conquista do pão de cada 
dia.”159    

 
 Nos bairros, a vida seguiu em meio a dificuldades, mas com 
a intensificação das relações sociais e de vizinhança. A própria 
necessidade de ajuda mútua, no caso de emergências, levava os 

                                                        
159 O Municipal. Fatos e Palpites – Gramacho está assim.08/01/1952. Capa. 
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moradores a recorrerem uns aos outros. Nas ações coletivas para 
limpezas de valas, canais ou posteamento para implementação da 
luz elétrica, essas relações intensificavam-se. Também nas festas 
comunitárias de caráter religioso ou ligadas à tradição rural. Ao 
poucos, os novos moradores apropriavam-se dos seus novos lugares 
de vivência, estabelecendo sólidas relações e afirmando uma nova 
identidade. 
 
 
4.1. Problemas cotidianos e soluções possíveis: As 
estratégias de sobrevivência. 
 
 Nos anos 1940 e 1950, a curva demográfica em Duque de 
Caxias apresentava uma extraordinária evolução. Esse fluxo 
migratório inchou populacionalmente o município recém 
emancipado, assim como os demais localizados no entorno do Rio de 
Janeiro. De maneira geral, os pontos de partida desse êxodo eram 
os municípios empobrecidos do norte e do nordeste do Estado do Rio 
de Janeiro, do Espírito Santo, de Minas Gerais e do nordeste do 
país160. 
 Esses migrantes e suas famílias, deslocadas de sua terra de 
origem, buscavam na mudança para as áreas urbanas, as condições 
de vida que viam diluir pela fome, miséria, seca ou violência. 
Aspiravam uma existência melhor e a ascensão social que a cidade 
poderia oferecer em comparação aos limites da vivência no campo. 
 Os homens e mulheres que compuseram esse turbilhão 
populacional experimentaram situações muito difíceis. As condições 
que encontraram eram precárias, num ambiente que mudava 
aceleradamente do rural para o urbano, pois, os recentes bairros 
dessa nova cidade pouca ou nenhuma estrutura ofereciam, 
obrigando seus recém instalados moradores a construir as 
estratégias necessárias para se fixarem, sobreviverem e, quem 
sabe, progredirem na nova terra. 
 No enfrentamento do dia a dia, no âmbito pessoal ou 
familiar, atitudes marcadas por uma herança rural reinventada 
construíram experiências, através das quais desafios imediatos eram 
superados. Na esfera comunitária, em relação às carências dos 
bairros, estratégias coletivas foram construídas e essas experiências 
sociais partilhadas pelos moradores constituíram suas histórias, a 
história do município e da região. 

                                                        
160 Das Entrevistas que compõem o Banco Oralidade do CEMPEDOCH-BF, quase 50% são 

os depoimentos de antigos moradores de Duque de Caxias e da Baixada Fluminense. 
50% são de migrantes dos municípios do norte e nordeste do Estado do Rio de Janeiro. 

Os demais 50% dividem-se entre mineiros, capixabas e nordestinos. 
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 Essas experiências veiculadas pela memória, capturadas em 
entrevistas registradas em textos literários e jornalísticos, revelam 
as particularidades e generalidades do modo de vida desses 
protagonistas mais simples e a trajetória de suas estratégias de 
sobrevivência, com sua viabilidade e resultados. 
 Essa trajetória, assim como a história da luta desses 
protagonistas simples, tem início com a chegada desses migrantes, 
vindos da sua região de origem para Duque de Caxias, geralmente, 
de maneira improvisada e difícil. Vários depoimentos apontam para 
as condições precárias dessa chegada e associam esse deslocamento 
com a obtenção de trabalho no próprio município ou no Rio de 
Janeiro. 
 Em 1952, por exemplo, chegava ao município o senhor Luiz 
Paulino161 que, vindo do Rio Grande do Norte, viajou de trem a partir 
de Salvador, onde havia provisoriamente se instalado até se lançar 
no caminho do Rio de Janeiro. Segundo ele, “uma viagem muito 
cansativa” não fez com que desanimasse de tentar a sorte “na 
cidade grande”. Veio com a família, mulher e filho, fixando-se em 
Santo Izidro, no quarto distrito do município. Trabalhou no Curtume 
Carioca, na Penha, e com o dinheiro de uma indenização trabalhista, 
adquiriu um sítio no mesmo local onde criava “muita galinha, porco, 
cabrito (...) até vaca”, e onde, segundo ele, foi “bom pra gente (...) 
pras crianças, pois levavam uma vida tranqüila”, porque podiam 
“andar a pé pra tudo que é lado (...) não tinha ladrão, não tinha 
nada”. 
 Dez anos antes, em 1942, o senhor Antônio Massera162, 
capixaba, de Mimoso do Sul, havia, com o pai e irmão, feito o 
mesmo deslocamento pelos trilhos da Leopoldina em busca da 
cidade grande e do sonho de uma vida melhor. Deixaram um 
pequeno sítio, indo morar em Cordovil, na casa de parentes. Pouco 
depois estavam em Caxias, morando no bairro Vila São Luís e depois 
Doutor Laureano. O senhor Massera trabalhou vendendo lenha do 
mangue em um bar no centro do município, o “bar Central” onde 
ganhava “duzentos cruzeiros” e numa pedreira, também no centro, 
onde, mais tarde, seria implantado o loteamento e futuro bairro 
Jardim 25 de Agosto. Em 1949, já casado, foi morar no bairro 
Saracuruna, fixando residência em um pequeno sítio, no de 1952, no 
bairro Campos Elíseos. Nessa época, trabalhava para a imobiliária 
Companhia Brasileira, no loteamento do bairro Gramacho. 
 Os empregos formais ou os trabalhos esporádicos garantiam 
a manutenção pessoal e da família. As opções no comércio, nas 
pequenas manufaturas e nas obras de caráter público, no município 

                                                        
161 Depoimento de Luiz Paulino França. Banco de Oralidade. CEMPEDOCH-BF. 
162 Depoimento de Antônio Massera. Banco de Oralidade. CEMPEDOCH-BF. 
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ou nas fábricas da capital, eram as disponíveis. O desejo de obter 
uma propriedade, onde pudessem construir sua casa própria movia 
sua luta constante em busca de trabalho e na construção de uma 
pequena poupança que possibilitasse a compra.  

O Sr. Orlandim Ramos, migrante de Muniz Sodré, no Espírito 
Santo, que se tornou morador do bairro Pilar, em 1958, afirmou ter 
comprado um lote com recursos obtidos através da dispensa da 
firma onde trabalhava no Rio, estimulado por um amigo, que já 
tinha adquirido o seu, no bairro Parque Fluminense. Segundo ele, 
“desejava sair da firma (...) para comprar seu lote (...)”, pois “quem 
paga aluguel (...) não tem descanso”. 
 Esses novos moradores, antes de comprar seu lote e 
construir sua modesta residência, vagavam por vários endereços ou 
moravam em casa de parentes. O Sr. Luiz Paulino, durante anos, 
morou em Mantiqueira; o Sr. Antônio Massera, residiu em, pelo 
menos, cinco endereços diferentes no município; enquanto, o Sr. 
Orlandim morou, muitos anos, em “casas de cômodo” no centro de 
Duque de Caxias. 
 Um contundente retrato desses primeiros momentos dos 
migrantes recém instalados encontra-se numa obra do professor e 
pesquisador Stélio Lacerda. Em seu livro “Uma família de migrantes 
nordestinos na Caxias dos anos 50”163, retrata a saga familiar dos 
sergipanos Zequinha e D. Joana, amigos de sua família, radicados no 
bairros Gramacho, na década de 1950. O autor, a partir das 
conversas trocadas com Zequinha e, principalmente, com D. Joana, 
revela os detalhes das experiências e trajetórias desses nordestinos 
nos primeiros anos de suas vidas no município. 
 De acordo com Lacerda, Zequinha “trabalhando na 
construção civil e em bicos diversos”, levava uma “vida difícil, sem 
emprego certo”. Havia chegado antes da família na região e, 
reunindo poucos recursos, enviou-os para a irmã e a filha, que 
vinham a seu encontro. Estas, depois de longa e exaustiva viagem 
chegaram a Duque de Caxias, no escaldante verão de 1958. 
 

“Aniversário triste aquele, passado nos 
bancos duros do “pau-de-arara”. Sete dias de viagem 
desde a saída de Propriá, na divisa de Sergipe com 
Alagoas, naquele verão de 1958. o cansaço vinha de 
dentro, vestido de poeira e suor (...) A uni-las o 
sangue e a esperança de mudar de vida no Rio de 
Janeiro. (...) Com três dias de atraso, a caravana 
chegou à pensão. Enquanto o caminhão estacionava 

                                                        
163 LACERDA, Stélio. Uma Família de Migrantes Nordestinos na Caxias dos Anos 

50. Duque de Caxias: Mimeo, 2004.  
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os migrantes procuravam reconhecer parentes e 
amigos. (...) O grupo percorreu a Av. Nilo Peçanha 
em direção à estação ferroviária, ali tomando o trem 
para Gramacho. Por volta das dez da noite iniciava a 
caminhada de dois quilômetros para o casebre de 
Zequinha – rua escura, cães vadios e cheiro de fossa 
recepcionavam os  recém-chegados”. 164 

 
 Essa trajetória, literariamente reconstituída, revelou uma 
importante questão relativa ao movimento migratório. O fato de que 
a migração das famílias se dava em etapas. Na maioria esmagadora 
das vezes, migravam primeiro os homens, que se empenhavam na 
obtenção de trabalho e moradia. Uma vez obtidas essas condições 
básicas, o restante da família transportava-se com a explícita 
intenção de reconstituir os laços de parentesco no novo lar e, 
principalmente, com intuito de somar esforços na luta pela 
sobrevivência de todos.  
 Antes mesmo de se instalar num modesto lote, o futuro 
morador enfrentava o desafio de adquiri-lo. Na maior parte das 
vezes, modestos e localizados em áreas sob condições severas, 
exigiam um enorme sacrifício financeiro pessoal e familiar. Uma das 
formas de superar esse desafio era aceitar as condições de compra, 
a longo prazo, oferecidas pelas companhias imobiliárias e que 
exigiam do comprador anos e anos de preocupação e economia 
cotidiana. 

“Então comprei esse terreno, na época 
custou 30.000 cruzeiros (...) para pagar 300 
cruzeiros por mês (...) levaria um monte de anos 
para pagar. Eu paguei com dificuldade, mas consegui 
pagar (...) tinha que andar a pé, porque o pessoal 
naquele tempo economizava (...) o pessoal era mais 
seguro. (...) Olha eu ganhava salário mínimo, tinha a 
minha mulher, duas filhas, pagava passagem e 
levava marmita”165.  

 
 Além das enormes dificuldades financeiras enfrentadas para 
a aquisição, as dúvidas em relação à origem legal ou ilegal das 
propriedades causavam inquietações nos futuros compradores. De 
uma maneira em geral, as empresas imobiliárias ou mesmo as 
iniciativas particulares desrespeitavam as condições de propriedade 
anteriores e loteavam a área, oferecendo-a para venda. Parte da 
imprensa local denunciava essas irregularidades e as conseqüências 

                                                        
164 LACERDA: 2004. p. 09. 
165 Depoimento de Orlandim Ramos dos Santos. Banco de Oralidade. CEMPEDOCH-

BF. 
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dessas manobras ilícitas, cobrando das autoridades as ações 
necessárias. 

“Chegou a nosso conhecimento que na 
florescente localidade de Saracuruna, determinado e 
muito conhecido loteador de terras de origem 
obscura, tempos após ter conseguido aprovar uma 
planta de loteamento resolveu lotear uma praça 
doada à Prefeitura de Duque de  Caxias. (...) Porém, 
o que é de ser estranhar é que esse sujeito sem 
entranhas, consiga o beneplácito da Divisão de 
Engenharia da Prefeitura, aprovando tal 
bandalheira.”166 

 
 O Sr. Epitácio Bernardes167 revela que, em 1940, no bairro 
Taquara, “as terras (...) em sua maioria não tinham dono”, o que 
levou algumas famílias a ocupá-las, praticando uma modesta 
agricultura e criação, até que, por volta de 1945/46, “começou a 
aparecer dono, mas não era dono de nada, era tudo grileiro, até 
hoje eles não mostram escrituras de terra”. 

No Pilar, no final da década de 1950, causava estranheza a 
origem de parte do loteamento oferecido pela família Chapmam que, 
segundo o senhor Orlandim Ramos168, “se apropriou disso aqui, mas 
não sei de que maneira (...)”, já que antes “tiveram vários 
brasileiros aqui com terrinha, com plantação de cana e eles [a 
família Chapmam] se apropriaram e lotearam”. Em Saracuruna, 
sobre a ação loteadora de Jaime Fichmam e o irmão, o depoimento 
do senhor Antônio Joinha, morador do bairro desde 1953, é 
contundente: 

“O Jaime Fichmam vendia os terrenos, vendia 
ali na praça. Tinha o jeito dele, sentava ali na praça 
e recebia as prestações. (...) E o irmão dele, 
chamado José Fichmam, que não sei como comprou 
ou se invadiu (...) porque essas terras tinham 
registros. (...) Na época do Império tinha pessoas, 
que até hoje ainda tem (...) escrituras dessas 
antigas, tem um amigo meu que tem documentos 
dos avós dele que são os donos dessas terras, mas 
não sei como José Fichmam loteou o lado de lá e o 
José Fichmam do lado de cá.” 169 

 

                                                        
166 O Municipal. Nunca tão poucos roubaram tanto. 20/11/55. p. 04. 
167 Depoimento de Epitácio Bernardes Filho. Banco de Oralidade. CEMPEDOCH-BF. 
168 Depoimento de Orlandim Ramos dos Santos. Idem. 
169 Depoimento de Antônio Joinha. Banco de Oralidade. CEMPEDOCH-BF. 
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 Para se proteger dessas incertezas, o comprador aferrava-se 
aos seus documentos de pagamentos dos lotes, os carnês das 
imobiliárias que, quitados, davam-lhes, quem sabe, o direito à 
sonhada escritura. Francisca Souza170 lembra que o marido, Sr. Luiz 
Sebastião, guardava “os carnês como um tesouro” e que “não 
permitia ninguém por a mão”. Outra tênue forma de garantia eram 
as “promessas de compra e venda”, emitidas por algumas 
imobiliárias ou a assinatura de documentos não cartoriais, chamados 
“compra de direitos”. 

 
“Aí meu pai ‘comprou os direitos’ de um 

sitiozinho no Dr. Laureano (...) sem carimbo, mas 
com assinatura (...) eu comprei em 52 esse ‘direito’ 
aqui em Campos Elíseos, já com uns buraquinhos.” 

171 
 

 Adquirindo o lote, construía-se a casa. Residências modestas 
de madeira e pau a pique ou, muito raramente, nos bairros 
populares, de alvenaria. Erguia-se um ou dois cômodos e, instalados 
neles, ampliavam-nos na medida das possibilidades. Essas 
ampliações, reformas ou melhoria, demoravam anos e envolviam no 
trabalho a família, os parentes diretos e algumas vezes, nas 
intervenções maiores, os vizinhos, como nos revela o depoimento do 
Sr.José Matoso. 

 
“Era aqui o barraquinho (...) depois fiz dois 

cômodos, onde hoje é sala e cozinha (...) demorou 
muitos anos (...) eu mesmo fazia nas folgas e meu 
sogro e meus cunhados vinham ajudar e (...) só 
depois de muitos anos, lá em 63, 64 é que coloquei 
água de rua. (...) Aí já tinha quase a casa toda 
pronta. (...) Ah! No começo, o banheiro era fora da 
casa, ‘casinha’ que chamava né?” 172 

 
 Um dado interessante no processo de construção era a 
herança familiar das técnicas de construção e a amplitude familiar 
desse trabalho. Ainda segundo o Sr. José Matoso, “no começo meu 
sogro me orientava (...), mas depois fui aprendendo” e “todo mundo 
ajudava nas obras, até a mulher e as crianças”. De uma maneira 
geral, a maioria dos depoimentos ressalta esse trabalho coletivo da 
família, reservando pouca informação a respeito de ajuda de 
vizinhos na construção da casa. Provavelmente, por se tratar de 

                                                        
170 Depoimento de Francisca Souza Duarte. Banco de Oralidade. CEMPEDOCH-BF. 
171 Depoimento de Antônio Massera. Idem. 
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operações realizadas no âmbito do privado, já que quando se tratava 
de intervenções no espaço público, na área do bairro, esse esforço 
coletivo aparecia com maior constância.173 
 Água, iluminação, calçamento e rede de esgotos, na maioria 
esmagadora desses bairros populares, que nasciam junto com o 
município, tais serviços eram inexistentes. As empresas imobiliárias 
que desmembravam velozmente as antigas fazendas, sítios e 
chácaras, ignoravam solenemente as recomendações municipais a 
respeito da instituição de novos loteamentos. Não raro, o comprador 
de lote adquiria sua propriedade, servida apenas de uma rua aberta 
a trator e nada mais, o que exigia que todas as outras condições 
urbanas fossem construídas improvisadamente com trabalho familiar 
e comunitário. Retomando o depoimento do Sr. José Matoso, 
encontramos referências a essas intervenções comunitárias. 

 
“Pra abrir as valas e limpar a gente reunia 

com vizinhos (...) a maioria ajudava né (...) e 
também quando a gente ‘puxou’ luz até as casas (...) 
era aquela de ‘cabine’ bem fraquinha, mas todo 
mundo teve que ajudar a comprar e colocar os 
postes.” 174  

 
 As condições de ausência de equipamentos básicos 
reproduziam-se em diversos bairros e demonstravam o desprezo das 
autoridades municipais com os setores menos privilegiados da 
sociedade caxiense. Mais uma vez, pelo registro jornalístico da 
época, pode-se ter uma idéia da dimensão do problema e da 
validade do poder público com a questão, principalmente o poder 
executivo. 

“As Companhias proprietárias brasileiras” e a 
Imobiliária Goulart desrespeitavam decretos 58 e 
1163 e o código de obras da Prefeitura Municipal de 
Duque de Caxias – Apesar de devedora de uma 
vultosa importância consegue a primeira dessas 
companhias a aprovação de um novo plano de 
loteamento (...) denominados ‘Leopoldina 5’ e 
‘Caetano Madeira’ pelos quais se obrigava essa 
companhia a realizar abertura de ruas, movimento 
de terras, colocação de meios fios e construção de 
sarjetas, além de terraplanagem de uma vasta área 
alagadiça. Tais obras deveriam ser fiscalizadas pela 
Prefeitura, através de seu Departamento de Obras e 
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174 Depoimento de José Matoso. Idem. 



92 

 

Engenharia, condição para que os lotes pudessem 
ser vendidos (...). Nas sessões da Câmara Municipal, 
desse ano, os vereadores (...) abordaram as 
gritantes irregularidades verificadas nesses 
loteamentos e solicitaram ação enérgica do Executivo 
Municipal, que por motivos que não podemos saber, 
sempre se fez de surdo aos reclamos do Legislativo, 
que nada mais eram, que os ecos dos que confiados 
nas promessas mirabolantes da Companhia (...) 
nessas áreas haviam adquiridos seus lotes e 
edificado suas modestas residências.” 175 

 
 A confluência de interesses entre os membros dos órgãos do 
executivo municipal e as empresas loteadoras, acabavam permitindo 
que as irregularidades e a ausência de vigilância continuasse 
existindo, mesmo depois que a ocupação já estava instalada no 
loteamento e o bairro já estivesse configurado. Um exemplo era o 
prefeito Braulino de Matos Reis, que antes de assumir a prefeitura 
no período de 1952 a 1955, ganhava a vida como corretor da 
Empresa de Melhoramentos Caxias Ltda, tabelião do Terceiro Ofício 
de Notas do município e deputado federal176. Seu governo era 
atacado pela imprensa e a oposição associava suas relações nos 
negócios imobiliários à irresponsabilidade administrativa na gerência 
dos equipamentos públicos. 

 
“Parada Angélica: a escola que o prefeito 

Braulino, ex-corretor de imóveis, iniciou caiu de 
podre e o português que recebeu a grana 
(800.000,00) para construir uma série de 10 escolas, 
está de veraneio em Portugal às expensas da 
Prefeitura. (...) A luz pública continua a fustigar a 
paciência do povo. Não há um único bico de luz 
funcionando normalmente, do que se aproveitam os 
ladrões. (...) Por falar em safadeza, não podemos 
deixar de chamar a atenção do prefeito para a 
famigerada empresa de ônibus Gramacho, que brinca 
com a paciência do povo. Os seus calhambeques só 
aparecem em dias de festa e mesmo assim, caindo 
aos pedaços”.177 

 

                                                        
175 O Municipal. Os tubarões dos loteamentos. 08/03/52. p. 07. 
176 LEMOS, Santos. Os Donos da Cidade. RJ: Editora Corcovado. 1980. p. 18. 
177 O Municipal. O terceiro distrito em revista. 20/09/55. p. 03.   
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 A instalação da luz elétrica e a rede de transporte também 
era motivo de transtorno. O Sr. Aldair Costa178 afirma que a primeira 
rede de iluminação pública, instalada no bairro Paulicéia em 1951, 
vinha de uma extensão da rede da Light, que servia o centro do 
município através da “instalação de uma cabina no início da Rua 
Piauí (...), os postes e os fios foram comprados e instalados pelos 
próprios moradores (...), a Light só veio pra ligar a luz na cabina” e 
o povo pagava por “bico de luz” uma taxa de CR$ 5.00 por mês. No 
Gramacho, em 1959, a luz era levada às residências a partir do 
Matadouro Roberto e Associados, que cobrava taxa mensal dos 
moradores e por não repassá-la à Companhia Elétrica, causou em 
1965, um corte geral no fornecimento. As casas que não tinham o 
serviço regular de luz utilizavam lampiões, lamparinas e velas. 
 O deslocamento da maior parte da mão de obra ativa no 
município de Duque de Caxias para o trabalho no Rio de Janeiro e 
através do município impunha à população um enorme problema em 
relação à regularidade e a qualidade dos transportes públicos. O 
progressivo aumento populacional saturou o eixo ferroviário que 
servia a região e as abertura de novos loteamentos, cada vez mais 
distantes das estações ferroviárias, estimulava o surgimento de um 
tipo de transporte automotivo irregular, conhecido como “lotação”, 
que era marcado pela irregularidade de horário, pelo desconforto e 
pela insegurança.  

 
“Duas ‘lotações’ de nada (...) caído de velho, às 
vezes nem vinha e tinha gente que seguia a pé.” 179 
 
“Não tinha condução, tinha onibusinho que vinha pra 
vender terreno de manhã e tinha outro à tarde pra 
acompanhar o povo que vinha ver os terrenos.” 180 

 
“Esse ônibus começou a rodar em 1954, foi meu filho 
e meu marido quem botou a primeira linha de ônibus 
aqui dentro (...) a prefeitura autorizava (...) nós não 
tínhamos posse pra botar muitos carros, então nós 
botamos dois carros.” 181 

 
 Avançando pela década de 1950, na medida em que as 
condições de transporte ferroviário deterioravam-se, o eixo de 

                                                        
178 Depoimento de Aldair Costa. Banco de Oralidade. CEMPEDOCH-BF. 
179 Depoimento de Djanira dos Santos Peçanha. Banco de Oralidade. CEMPEDOCH-
BF. 
180 Depoimento de Djanira dos Santos Peçanha. Idem. 
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transporte da população caxiense deslocou-se para as novas 
rodovias recém abertas, a nova Rodovia Rio-Petrópolis e a Avenida 
Brasil. No entanto, o trajeto era penoso, como nos informa o artigo 
publicado por Adhemar Duarte Constant, publicado no jornal Tópico, 
em 1958: 

“De trem, de ônibus, de microônibus, mal 
desponta o dia, partem para a linha de trabalho e 
produção que tanto pode estar no longínquo Leblon, 
como no bairro da Penha. Criativo dos eixos, de 
todas as idades esse exército anônimo em marcha 
contínua, dia e noite, ano após ano, desgastando-se 
em demoradas e perigosas viagens, espremidos em 
veículos desconfortáveis, salvo os que buscam os 
microônibus que conduzem por preços absurdos os 
que já estão saturados de viajar comprimidos nos 
velhos trens ou nos ônibus super lotados.” 182 

 
 A inexistência de hospitais ou postos de saúde, na maior 
parte dos bairros e no próprio município, nas décadas de 1940 e 
1950, obrigava as famílias a recorrerem a ações que iam, desde o 
deslocamento até a capital, em busca de assistência médica, ou a 
recorrerem aos consultórios particulares, caso as condições 
financeiras permitissem. O Sr. Antônio Massera, ao relatar o longo 
tratamento enfrentado por uma filha na década de 1940, realizado 
no ambulatório federal da rua do Matoso, na Praça da Bandeira, nos 
informa que “eu e a patroa (...) levava a menina de trem (...) tendo 
que chegar cedinho na estação de Saracuruna (...) pra poder ter 
chance de ser atendido”183. Anos depois, com a melhoria das 
condições financeiras da família, as consultas e os tratamentos 
passaram a ser realizados “num consultório particular na Rua 2, no 
centro de Jardim Primavera”.  

O depoimento do Sr. Antônio Massera e da vizinha Sra. 
Epitáfia Carmo revela uma prática recorrente em relação à luta 
contra as doenças. O uso de ervas benzidas por homens e por 
mulheres idosas e que também atendiam a outras mulheres no 
momento do parto: 

 
“Tinha umas três parteiras aqui (...). Uma 

delas chamava dona Dadá e amparou muita criança 

                                                        
182 CONSTANT, Adhemar Duarte. Conforto para quem trabalha. Artigo publicado no 
jornal O Tópico em 1958, citado por LACERDA, Stélio. Uma Passagem pela Caxias 

dos Anos 60: Fragmentos de Memória e Registros Diversos. Duque de Caxias: 
Edição do autor. P. 22. 
183 Depoimento de Antônio Massera. Idem. 
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nessas bandas (...). Tinha uns 70 anos mais ou 
menos (...) não tinha médico né!!!” 184  

 
“Chamava Sebastião (...) macumbeiro, mas 

um macumbeiro que trabalhava mesmo (...) passou 
remédio de erva e o garoto no dia seguinte já tava 
bem melhor (...) ficava lá na beirada do rio, na rua 
Urussaí.” 185  

 
 Outro grande drama presente na vida das famílias era a 
ausência de vagas suficientes nas escolas, que impedia o acesso de 
enormes setores da população à educação. O recurso familiar da 
educação em casa procurava dar conta das “primeiras letras”. Dona 
Epitáfia relata que “eles [os filhos] ficavam sentadinhos fazendo a 
lição (...) e só comia depois que fazia tudo certinho, eu conferia e 
passava mais pra o dia seguinte.”186 
 Algumas iniciativas pessoais procuravam dar conta dessa 
demanda. Na Fazenda Taquara, nos anos 1940, Marina Figueiredo, 
filha do administrador geral, empenhava-se em educar os filhos dos 
posseiros e demais trabalhadores da propriedade. Esforço que, em 
1947, levou a municipalidade a encampar a iniciativa. 

 
“Tinha muita criança que não sabia ler e, 

como eu já tinha terminado o estudo, meu pai falou 
que eu deveria e podia ajudar essas crianças. E, 
então, a fazenda que era muito grande. Fizemos uma 
sala com bancos de madeira e comecei a dar aula 
para aquelas crianças. No início, foram mais de 
quarenta, com seus meses, já tinha oitenta crianças 
de graça (...). Meu pai combinou com o Dr. Gastão 
Reis, eles se davam muito bem e o prefeito falou pra 
mim: ‘Pode deixar que eu vou continuar com a 
escola’. Aí mandou os ajudantes dele vir arrumar a 
sala direitinho. Mandou mesa, cadeira e eu continuei 
a dar aula”. 187 

 
 Um dos mais graves problemas enfrentados pela população 
nas décadas de 1940 e 1950 era, sem dúvida, a falta de água. As 
famílias recorriam aos poços, às bicas públicas ou a fontes naturais, 
caso existissem. O poço era um artifício insubstituível e sua 
construção demandava certa habilidade técnica e coragem, visto que 
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as condições de trabalho eram perigosas e muitos acidentes 
aconteciam. 

“Furei muito (...) tinha fundo e raso. Nos 
morros era fundo, tinha um de quase 30 metros (...) 
ali pras bandas da 25. Já furei muito e a água era 
boa, é morro né!!! (...) Lá em casa mesmo não era 
boa, era salobra, porque às vezes o terreno era 
mole... tabatinga. Já vi quando era menino, gente 
que morreu furando e criança que caía também né!!! 
(...), mas comigo, graças a Deus, nada.”188 

 
 Água encanada só a partir de 1961, mas somente para o 
centro e os bairros próximos. Até a década de 1970, pelo menos 
70% dos moradores do município não dispunham ainda desse 
serviço. 
 A topografia baixa da maioria das terras do município trazia 
e, ainda traz aos moradores dos bairros menos favorecidos, o flagelo 
das enchentes. A mais famosa dessas enchentes vitimou uma 
população inteira de uma favela, conhecida como Mangue, no ano de 
1958, localizada próxima a Rua Manoel Teles, no centro do 
município. A ação do então deputado Tenório Cavalcanti, junto aos 
órgãos públicos, possibilitou a transferência e o assentamento 
dessas famílias para terras das glebas da Fazenda São Bento, no 
município e das casas construídas com verba pública da LBA, 
surgindo a partir daí, o bairro Vila São José e, logo depois, um 
desdobramento conhecido como bairro Pantanal, alavancando a 
fama de benfeitor dos pobres ao político nordestino. 
 A grande enchente de 1958 talvez tenha sido uma das mais 
famosas, mas não foi a única. O noticiário jornalístico da década de 
1950 desfila uma série de situações onde esse tipo de calamidade 
mostrava-se presente na vida dos moradores de diversos bairros do 
município. Em 1952, o jornal O Municipal informava que “as 
enchentes estão fazendo misérias nas Vilas Leopoldina IV e V e a 
prefeitura vira as costas ao sofrimento do povo.” Em 1955, em outra 
reportagem, o mesmo jornal deixava uma perversa associação entre 
a inevitável ação da natureza e a irresponsabilidade da política de 
ocupação do solo no município de Duque de Caxias: 

 
“Deu-se o inevitável. Vidas foram consumidas 

pela ação inclemente das águas, propriedades foram 
destruídas pela sua passagem incontida, famílias 
inteiras ficaram a mercê da fúria dos elementos que 
em sua passagem deixou um rastro de leito de 
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desamparo, desespero e desabrigo com o 
rompimento do rio Saracuruna, que invadiu total e 
abruptamente à Vila Urussaí, onde morava gente 
simples, mas laboriosa. Famílias humildes e 
honradas, cujos chefes saíam diariamente para o 
trabalho para no fim do mês prover a sua prole e 
pagar a mensalidade do terreno comprado. Mas iam 
e vinham satisfeitos, porque os seus entes queridos 
tinham barraco ou uma casa para morar. Todavia, 
será o rio Saracuruna o responsável por tão dolorosa 
catástrofe? (...) Existem criminoso? Respondemos 
sim (...) e eles são os grileiros Genovese e Jaime 
Fichmam, ambos estrangeiros e ambiciosos e sem 
escrúpulos. (...) A empresa de Melhoramentos 
Imobiliários loteou um terreno e vendeu lotes que 
ficam em condições topográficas de um metro abaixo 
do nível do rio. Registraram a planta com a 
conivência das autoridades municipais, dando sentido 
aparentemente legal ao loteamento (...) sabiam de 
antemão que a menor reação dos agentes da 
natureza, uma tromba d’água que caísse faria 
estourar a represa e as casas seriam destruídas e 
vidas perdidas. (...) Portanto, fica aqui o nosso 
protesto veemente e exigimos reparo para os 
ofendidos e justiça para os culpados para que este 
povo laboriosos que é o povo caxiense não continue 
a mercê desses administradores irresponsáveis que 
preferem encher a pança do grileiro, afim de que 
este o ajude a encher também o empanturrado 
bandulho”. 189 

 
 A soma perversa da irresponsabilidade administrativa com o 
desejo de rápido enriquecimento através do negócio de imóveis 
continuou a produzir catástrofes como essa. Ao longo dos anos 1940 
e 1950, diversos bairros do município foram, repetidas vezes, 
atingidos por enchentes. Contra elas, a solidariedade dos vizinhos e 
o trabalho coletivo numa tentativa de prevenção. A senhora Maria 
Cunha nos relata o esforço da população do bairro Dr. Laureano na 
luta contra as enchentes, as cheias periódicas produzidas pelo valão 
Jacatirão que cortava e ainda corta o loteamento. 
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“Enchia tudo, tudinho até aqui na padaria 
(...) essa parte baixa até a ponte ficava com até 2 
metros d’água (...). Aí o povo se ajudava, era um tal 
de levantar móveis e velho e criança (...) os vizinhos 
acudiam (...). A gente, os homens tentavam limpar o 
valão, as valas, mas não adiantava muito não (...). A 
gente, os homens tentavam limpar o valão, as valas, 
mas não adiantava muito não (...). A gente pedia 
obra pro vereador seu Aluísio, mas não vinha, só 
muitos anos depois”. 190 

 
 Lutando contra as cheias, buscando água no poço ou na 
bica, procurando tratamento médico no Rio de Janeiro distante ou 
nas ervas e bênçãos. Buscando escola ou educando em casa, 
correndo atrás de um transporte que levasse ao trabalho e 
enfrentando a poeira ou lama no dia-a-dia. Criando, plantando e 
cuidando da prestação do lote e da documentação, a população 
caxiense experimentava situações construindo e reproduzindo 
estratégias pessoais, familiares e coletivas, mas o impacto e a 
natureza dos desafios variava, na medida em que certos bairros 
abrigavam setores mais privilegiados, enquanto outros não. 
 Por volta de 1951, tiveram início os processos de 
loteamentos que iriam dar origem aos bairros Gramacho e 25 de 
Agosto, conduzidos, respectivamente, pela Companhia Proprietária 
Brasileira e pela Empresa de Melhoramentos Caxias. Destinaram 
seus lotes a compradores cujos perfis socialmente opostos 
marcaram sua ocupação, sua configuração e sua trajetória histórica. 
Modelos de ocupação diferenciada, numa sociedade que crescia 
populacional e economicamente e que marcava diferentes lugares de 
viver, onde condições sociais antagônicas denunciavam uma cidade 
partida. 
 Em Gramacho, a ocupação vinha do século XIX, quando, em 
1888, foi inaugurada uma parada, depois modesta estação, da 
Estrada de Ferro do Norte, pouco depois Leopoldina Railway. Esse 
pequeno núcleo urbano no entorno da estação próximo ao rio 
Sarapuhí (o nome Gramacho deriva, provavelmente de um pequeno 
porto fluvial próximo) subsistiu assolado pelas febres até as 
primeiras décadas do século XX, quando foi ligado ao núcleo central 
do povoado de Merity através da inauguração da Estrada Rio-
Petrópolis, em 1928. 
 Na década de 1940, duas iniciativas de loteamento foram 
conduzidas, respectivamente, pela Companhia Imobiliária Gramacho 
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e pela construtora Silva Cardoso Ltda191. A primeira adquiriu e loteou 
o chamado sítio do Cerco, pertencente à Maria José Leivas e que, em 
1947, teve suas obras embargadas devido a litígios com a Marinha 
do Brasil em relação a amplitude e a propriedade da área loteada. A 
iniciativa da construtora Silva Ltda prosperou a partir de 1948, 
quando uma área ao lado leste da estação foi assentada com o 
nome de Vila Sarapuí. 
 No entanto, o processo sistemático de loteamento de toda a 
região veio a ser conduzido pela Companhia Proprietária Brasileira 
que, já em 1940, havia adquirido extenso terreno a oeste da 
estação, batizando-o e loteando-o como Vila Leopoldina III, que foi 
ampliado com a anexação e loteamento de áreas limítrofes em 1947. 
 Com essa denominação, Vila Leopoldina, sucederam-se 
loteamentos conduzidos pela Companhia que, em 1953, já era 
proprietária de uma extensa área loteada. 
 

“O lote 936 pertencia a Cia. Proprietária 
Brasileira, recebendo o nome de Vila Leopoldina III 
em 1940. Em 1947 o lote 220 pertencente também a 
Cia. Proprietária Brasileira foi anexada ao lote 936 
aumentando a Vila Leopoldina III (...). O lote 982 
pertencia a Cia. Propriedade Brasileira, tendo o 
loteamento recebido o nome de Vila Leopoldina V em 
1951. Os lotes 280 e 170 também pertenciam a Cia. 
Propriedade Brasileira, formando o loteamento da 
Vila Leopoldina IV em 1953 e 1959 aumentando em 
1960 com a anexação de área limítrofe”. 192 

 
 Em 1952, junto a Companhia Imobiliária Goulart, a 
Companhia Propriedade Brasileira adquiriu nova área chamada de 
Vila Leopoldina II, de onde seriam originados os atuais bairros 
Copacabana e Dr. Laureano. A Vila Leopoldina I correspondia à 
iniciativa conduzida, em 1948, pela construtora Silva Cardoso, que 
foi anexada ao projeto de expansão e loteamento conduzido pela 
Companhia Propriedade Brasileira. 
 Após precário arruamento, os lotes foram oferecidos aos 
potenciais moradores em anúncios de jornal e propaganda sonora. 
Seu preço relativamente baixo, “uns 3 mil cruzeiros”, sua facilidade 
de pagamento, “uma entradinha, às vezes nem isso e mais 150 
prestações (...) o salário mínimo era uns 1.500 cruzeiros”193 e, 
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principalmente, a proximidade com a estação ferroviária do 
Gramacho, atraiu quase imediatamente um grande número de 
compradores, futuros moradores, que ansiosos em adquirir uma 
propriedade, onde pudessem construir uma modesta casa, 
ignoravam a inexistência de qualquer equipamento urbano que seria 
necessário para uma instalação minimamente digna no bairro. 
 

“Nadinha de nada... nem luz... nem rua 
asfaltada, tudo barro e vala (...) não tinha esgoto, 
tudo corria a céu aberto.” 194 

 
“O grupo percorreu a Av. Nilo Peçanha em 

direção à estação ferroviária, ali tomando o trem 
para Gramacho. Por volta das dez da noite, iniciava a 
caminhada de dois quilômetros para o casebre de 
Zequinha – rua escura, cães vadios e cheiro de fossa 
recepcionavam as recém-chegadas.” 195 

 
 O descaso com a não instalação dessas condições mínimas 
tornava a Companhia Proprietária Brasileira alvo de críticas nos 
jornais locais. Em março de 1952, o jornal O Municipal referiu-se a 
empresa e sua sócia no loteamento da Vila Leopoldina II como 
“tubarões dos loteamentos” que pertencia a “um grupo de judeus 
ingleses” e, tendo à frente, como “testa de ferro o Sr. Justo de 
Moraes”, exploravam o loteamento e a venda de terrenos sem a 
devida realização de “benfeitorias prévias” como “as obras de 
abertura de ruas, movimento de terras, colocação de meios fio e 
construção de sarjetas, além de terraplanagem de uma vasta área 
alagadiça.”196 
 Essas denúncias vinham acompanhadas de pesadas 
acusações relativas à associação indevida dos interesses de agentes 
imobiliários com as autoridades municipais, quando afirmavam que a 
fiscalização que devia ser realizada pelo Departamento de Obras e 
Engenharia, comandado por certo Dr. Trinas, não se realizou 
puramente por descompromisso, classificado de suspeito pelo jornal 
e que, principalmente, tendo a Companhia uma “vultosa” dívida com 
os cofres municipais que alcançava “800 mil cruzeiros”, além de 
questionar que “poder terá influído nessa imoralidade que forçou a 
Prefeitura a aprovar loteamentos (...) sem que antes se quitasse a 
sua (...) dívida de impostos territoriais.”197     
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 No entanto, nem essas manobras ilícitas, nem as péssimas 
condições oferecidas por esses novos loteamentos, reduziram o 
ritmo frenético com que levas de migrantes, adquiriam suas 
propriedades e fixavam-se no futuro bairro. Segundo O Municipal de 
08 de janeiro de 1952, o bairro já contava com uma população que 
“orça pela casa de oito mil habitantes” e o bairro vizinho de Caetano 
Madeira (Dr. Laureano) “umas cinco mil almas”198.   
 Esse enorme fluxo populacional agravou, como não podia 
deixar de ser, o quadro de ausências que se apresentava na região. 
Ainda segundo D. Jacira Silva, o transporte tornou-se um problema, 
pois era “um trem de madeira pra tanta gente” e a “Empresa Galo 
(...) que quando os moradores cansavam de esperar iam a pé até 
Caxias”. Além disso, “os dejetos lançados nas margens do rio 
[Sarapuí] acarretou a morte do rio, que virou uma enorme vala 
negra”199. 
  A desordem urbana fazia com que o padrão de ocupação 
residencial não fosse obedecido, forçando o convívio dos moradores 
com uma atividade industrial que se instalava, marcada pela atitude 
poluidora e por duvidosas condições de segurança. Em 1957, esse 
perigoso convívio gerou uma catástrofe que atingiu os moradores 
mais humildes do bairro. 
 

“Segundo os moradores, senhor Maurício 
Barreto de 61 anos e seu tio, o senhor Antônio 
Bastos de 75 anos, o noticiário do Jornal Luta 
Democrática ocorreu uma grande explosão de um 
depósito de pólvora e dinamite da Sociedade 
Anônima Powder Factory, do senhor Hernan Ludgren, 
dono das Casas Pernambucanas (...) explosão que 
destruiu total ou parcialmente mais de 400 casas 
(...). o depósito explodiu no dia 03 de abril de 1957, 
cerca das 16h e 30m, deixando muitas pessoas 
feridas e várias famílias desabrigadas (...). Curioso é 
que a rua onde se deu a explosão até hoje se chama 
rua Aramam Ludgren, paralela à rua Alex Ludgren, 
próxima à praça Comendador Ludgren.”200 

 
 A população atingida amargaria tempos difíceis em busca de 
apoio e reparações. Em 30 de setembro de 1959, dois anos após a 
explosão, o jornal Tópico anunciava que o governo federal havia, 
finalmente, “tomado conhecimento da explosão no Gramacho” e que 
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se empenharia em liberar os 15 milhões necessários para que 
pudessem “descansar os flagelados de Gramacho, na certeza de que 
receberão de seus prejuízos”. Detalhe na reportagem é que os 
solicitantes propunham que a verba não fosse entregue à Prefeitura 
de Caxias, mas sim à Coletoria Federal, visto não confiarem naquela 
repartição municipal “201.  
 Nas ruas e largos no entorno da estação ferroviária, um 
pequeno setor de comércio e serviços estabeleceu-se ao longo da 
década de 1950, dotando o bairro de um pequeno núcleo de 
moradores, um pouco mais favorecidos economicamente. Ali 
estavam os primeiros logradouros públicos a serem calçados, já no 
final da década de 1960. Nos anos 1940 e 1950, apenas duas 
escolas serviam o bairro: a Escola Municipal Barão do Rio Branco, 
inaugurada em 1947, e o Colégio Estadual Aura Barreto que, em 
1953, funcionava como escola particular na casa de uma professora, 
da qual levava o nome. 
 Por volta da metade dos anos 1950, foi inaugurado o posto 
de saúde municipal Miguel Couto, situado na então Avenida 
Leopoldina, depois Avenida Darcy Vargas. Água, só de poço, na 
maior parte, insalubres, tendo sido instaladas duas bicas d’água no 
início dos anos 1960. Iluminação só a lampião, sendo que um trecho 
da parte oriental do bairro servia-se, nos anos 1960, de luz elétrica 
vinda em forma de “cabine e bico de luz”, do Matadouro e 
Abatedouro Santa Lúcia.202  
 Durante os anos 1950, as duras condições em que os 
migrantes, na maioria nordestinos, formadores do bairro vivam 
mantiveram-se quase inalteradas. Seu difícil cotidiano encontra-se 
exposto no quadro traçado por Stélio Lacerda como exemplo desse 
dia a dia típico desse setor desfavorecido da sociedade caxiense. 
 

“Como de hábito, às cinco horas Zequinha 
acordou, para fazer café, pegou água no poço do 
quintal – era salobra, usada nas casas da região. na 
Caxias de 1958, água encanada era promessa de 
candidatos a governador do estado. ao mais pobres 
valiam-se de caçambas e, os de posse, de bombas 
que puxavam água para a caixa – todos, no entanto, 
recorriam a água de poço (...). No fundo do quintal e 
de pequena dimensões, ficava a casinha com o nosso 
sanitário, mas sem água corrente. Próximo dela, um 
balde para descarga e banho de cuia (...). Poço e 
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casinha eram requintes desfrutados por poucos no 
sertão.” 203   

 
 No centro da sede municipal, o distrito de Duque de Caxias, 
o bairro Jardim 25 de Agosto configurou-se a partir da década de 
1950, como o mais equipado e servido de benefícios urbanos da 
cidade, abrigando principalmente, uma parcela melhor aquinhoada 
da população caxiense que encontrava em sua área calçada, 
saneada e planejada, o assentamento que aspiravam a partir de sua 
ascensão social. 
 A origem fundiária está ligada ao desmembramento da 
“Fazenda das Macieiras”, como era conhecida a Fazenda Engenho 
Velho, que foi vendida à Empresa de Melhoramentos Caxias Ltda, já 
em 1940/1942. Sua área abrangia cerca de 2 milhões de metros 
quadrados, tendo como limites a noroeste o rio Meriti; aos fundos, 
na direção nordeste, terras pertencentes a Manoel Gonçalves Vieira; 
pelo lado direito, na direção nordeste, encontrava-se com a Fazenda 
Engenho do Porto; e, pelo lado esquerdo, sudeste, com a Fazenda 
Pau-Ferro e sudoeste, com o Parque Duque.204   
 No início dos anos 1950, as obras de terraplanagem e 
arruamento tiveram início a partir do projeto de urbanização e 
loteamento preparado por Vicenzo Barrese, engenheiro italiano e 
melhor detalhado por Gaspar Corrêa Meyer, também engenheiro, 
que conduziu a obra. 
 Visando atingir compradores melhor aquinhoados, a 
Companhia optou por dotar o loteamento de modernos recursos 
urbanísticos e por construir residências com desenho avançado, que 
seriam colocados à venda e serviriam de modelo para as que seriam 
erguidas pelos futuros moradores dos lotes vazios. A maior parte das 
ruas era calçada a paralelepípedos extraídos de pedreiras existentes 
no próprio bairro e, a proximidade com o bairro carioca de Vigário 
Geral, permitiu a instalação de rede elétrica de “cabine e postes de 
madeira”. 

“Cheguei aqui no bairro em 52 (...) não tinha 
luz, mas a rua já era calçada (...) nós nos reunimos 
e conseguimos logo de início luz com o sistema de 
cabine e bico de luz (...), mas água só de poço (...) 
aqui em casa compramos uma bomba, o poço dava 
uns 13 metros e não dava pra puxar todo dia no 
braço né?” 205     
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As condições do loteamento e o preço diferenciado do lote, 
“por volta de 12 mil cruzeiros”206, atraíam compradores do Distrito 
Federal, particularmente, comerciantes portugueses, que segundo a 
senhora Adele Barrese “preferiam se mudar para facilitar na questão 
da distância de seus negócios.” 
 No entanto, progressivamente, o bairro passou a ser 
ocupado por uma elite econômica e política do município que passou 
a ver nessas condições oferecidas, melhores possibilidades do que 
espraiava no entorno da estação de Merity, depois Caxias. O 
conglomerado de ruas, largos e vielas decadentes, formadas pelas 
ruas Nilo Peçanha, Manoel Teles, José de Alvarenga, junto a Estrada 
Rio-Petrópolis e Avenida Duque de Caxias, encontrava-se degradado 
e saturado, o que levou várias famílias de posse a se deslocarem 
para o novo e acolhedor bairro que nascia.  
 Pouco depois, a própria estrutura administrativa do 
município deslocou-se para o Jardim 25 de Agosto. A Prefeitura 
assentou-se em 1958, na Praça Riachuelo, depois chamada Praça 
Roberto Silveira, sendo o prédio inaugurado no dia 25 de agosto 
desse ano. Em 1969, seria a vez do prédio do poder Legislativo 
municipal deslocar-se para o bairro. 
 A ascensão social dessas famílias residentes na área central 
que, posteriormente, migraram para o bairro Jardim 25 de Agosto, 
encontra-se delineada na saga familiar de Martha Martins Gomes, 
retratada em seu livro “Uma Passagem pela Caxias dos Anos 60: 
Fragmentos de Memória e Registros Diversos”. 
 

“Lá pelos anos 40, lembro que nossa casa na 
Rua Manoel Vieira, 32, não tinha luz elétrica e 
assoalho, usávamos lampião e pisávamos na terra 
batida (...). Nos anos 50, com ajuda dos filhos, que 
já trabalhavam em fábricas de costura no Rio, papai 
ampliou a casa, cimentou os cômodos, instalou luz 
elétrica, sanitário e mobiliou a moradia (...). No início 
dos anos 60, mais melhorias: a casa ganhou tacos e 
forros. A água que o governador Roberto Silveira, em 
1960, trouxe para Caxias, finalmente chegou em 
nossa casa, no alto da Manoel Vieira, no ano de 
1963. que vitória!!! Meus pais vieram morar aqui em 
1932 e passamos mais de 30 anos carregando água.” 

207 
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 No loteamento Jardim 25 de Agosto, parte das casas tinha o 
fornecimento de água, sob a responsabilidade da empresa loteadora 
e, quando em 1961, a água encanada chegou ao município, o bairro 
e o centro foram os primeiros a recebê-la. Para atrair a atenção dos 
futuros compradores e, quem sabe o beneplácito do poder público, a 
Empresa de Melhoramentos Caxias Ltda, construiu e cedeu, em 
1953, à prefeitura um belo imóvel residencial na Rua Piauí, próxima 
a Avenida Duque de Caxias, que ficou conhecida como a “Casa dos 
Prefeitos”, já que se tornaria residência oficial dos prefeitos a partir 
de então. 
 Progressivamente e com rapidez, os benefícios iam tornando 
o bairro o mais bem equipado da cidade. A composição social de 
seus moradores facilitava a demanda sobre o poder público. Relata o 
senhor Aldair Vieira que a luta pela implementação da luz elétrica 
com postes mais modernos e seguros, levou uma comissão de 
moradores “ao Palácio do Ingá em Niterói (...) para pedir 
providências ao governador sobre o problema (...)”, já que “o 
prefeito Braulino não tinha dado bola pra gente e duvidou de quando 
iríamos ao governador”208. Sobre essa composição, afirma o senhor 
Álvaro da Silva Pinto que o bairro passou a abrigar a partir de “1955, 
1956 mais ou menos, gente muito importante e rica como políticos, 
tabeliões, comerciantes e bicheiros, como João Bicheiro, que tinha 
uma linda casa, onde hoje é Bradesco, na Brigadeiro”.209 
 O município apresentava-se assim nas décadas de 1940 e 
1950. Poucos bairros e logradouros de exceção como Jardim 25 de 
Agosto, Jardim Primavera e Campos Elíseos, que seria degradado 
com a chegada da REDUC, em 1961, e uma enorme quantidade de 
bairros e loteamentos, onde protagonistas mais simples 
empenhavam-se numa luta pela sobrevivência. Espaços de vivência 
em construção de uma cidade partida que crescia economicamente e 
separava-se socialmente em um mesmo movimento contínuo.  
 
4.2. Exclusão e miséria na “cidade aberta”: pobres e 
marginalizados nos anos 1940 e 1950. 
 
 Nas décadas de 1940 e 1950, com o acelerado crescimento 
populacional e urbano210, a cidade de Duque de Caxias apresentava, 
cada vez mais, uma das principais características das cidades em 
crescimento desordenado: a marginalização de diversos segmentos 
sociais e altos índices de miserabilidade e violência. 
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 Para além da vida nos bairros populares ou privilegiados e 
por entre o convívio dos demais segmentos que os desprezavam ou 
temiam, desenvolvia-se o mundo da bandidagem, da prostituição, 
do jogo e dos vícios que se esgueiravam nas ruas do centro, do 
Gramacho, de Santa Cruz da Serra, cuidando da sobrevivência com 
as estratégias adequadas às experiências que sofriam e produziam. 
 Muito da violência que marcava a fama da cidade vinha da 
disputa política intensa que envolvia os interesses de diversos 
grupos, mas que acabaram se polarizando, nessa época, no embate 
entre a figura quase mitológica de Tenório Cavalcanti e sua rede de 
protegidos e os interesses políticos representados por Amaral 
Peixoto e as autoridades policiais comandadas por ele. Atravessando 
essa disputa de cunho político somava-se à violência pela posse e 
propriedade da terra que, inaugurada na década de 1930, aumentou 
na década de 1940 e aquietou-se um pouco na década de 1950 sem, 
no entanto, deixar de fazer inúmeras vítimas. José Claudio Souza 
Alves, analisando a relação entre a violência e a estrutura política da 
Baixada Fluminense, apresenta o panorama dessas específicas 
questões no município. 
 

“Lançado em meio às disputas por terras 
numa região em fase de voraz reincorporação 
privada, Tenório não demoraria a assimilar também 
em outro código determinante, o da violência (...). 
Importando nordestinos, muitos parentes seus, 
chegou a formar um grupo com 40 homens que, 
segundo ele, eram rápidos no gatilho, corajosos e 
dispostos a enfrentar qualquer situação (...). Na sua 
cotidiana relação com a violência, que lhe renderam, 
de 1928 a 1953, 47 ferimentos a bala, 28 episódios 
violentos e 8 prisões (...) haveria de protagonizar 
uma verdadeira guerra, sobretudo nos crescentes 
conflitos com os delegados da cidade prepostos 
políticos do governo (...). Com o Estado Novo, 
Tenório terá no interventor Amaral Peixoto, genro de 
Vargas, seu grande adversário.” 211 

 
 Os casos de enorme repercussão, como o assassinato do 
delegado Albino Imparato, em 27 de agosto de 1953, aumentavam a 
fama de destemido de Tenório e de violência da cidade, mas essas 
querelas políticas não eram os únicos focos por onde os cadáveres 
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brotavam. Uma violência cotidiana, motivada pela miséria que 
atingia o município, também produzia vítimas e algozes. 

Um privilegiado cronista desse período e dessa face da 
violência e da miséria foi o jornalista e escritor Silbert Santos Lemos. 
Como jornalista (repórter policial), correspondente de, pelo menos 
oito jornais cariocas, conviveu durante cerca de quinze anos com a 
marginalidade do município, sendo inclusive, considerado um dos 
responsáveis “pela terrível cruz que Duque de Caxias carrega até 
hoje: terra de bandidos”212, já que, durante esse período, era um 
dos principais abastecedores do noticiário sensacionalista que 
tomavam a cidade como um reduto de violência e selvageria. 

Radicado no município, na década de 1960, produziu três 
obras em forma de crônica e memória, onde apresentou o panorama 
do submundo da cidade, com seus ocultos jogos de interesse que, 
segundo ele, não eram revelados pelos jornais que só se 
interessavam pelo aspecto imediato da violência. 

 O estilo jornalístico direto e o caráter testemunhal, já que o 
autor, como jornalista policial, conviveu com esses protagonistas e 
com “o ambiente asqueroso que chegou a transformá-lo num 
alcoólatra”213. Seu texto permite perceber, com clareza, os limites 
por onde lutavam para sobreviver e como essas experiências 
coletivas construíam e operavam um segmento social marcado pela 
miséria, pelo vício e pela violência. 

A série foi rotulada pelo autor de “Crimes que abalaram 
Caxias” e se constituiu em três livros que são: “Sangue no 311”, 
escrito e publicado em 1967; “O Negro Sabará”, em 1977 e “Os 
Donos da Cidade”, em 1980. Segundo o autor, que já tinha se 
tornado advogado e delegado quando os escreveu, eles tiveram uma 
publicação muito difícil, devido, talvez, por tratarem de questões que 
a maioria gostaria de silenciar. Em um dos prefácios, por exemplo, o 
médico e proprietário de casa de saúde na cidade, Ricardo Augusto 
Vianna, chega a afirmar que “esperamos (...) que também focalize 
(...) não o ontem que nos envergonha, mas o hoje que nos 
envaidece”214. 

No entanto, o vigoroso texto não se furtou de revelar com 
riqueza de detalhes esse submundo “que nos envergonha”, dando 
um claro panorama social da cidade nessa época. Em “Sangue no 
311”215 que está centrado no dia-a-dia da delegacia de polícia da 
cidade com suas práticas corruptas e violentas, o mundo da 
prostituição no município é apresentado com todas as cores. 

                                                        
212 LEMOS, Santos. Sangue no 311. RJ: Ed. Réper, 1967, p. 09.  
213 LEMOS: 1967, p. 10. 
214 LEMOS, Santos. Os Donos da Cidade. RJ: Ed. Recortes, 1980. p. 05. 
215 LEMOS: Santos. Sangue no 311. RJ: Ed. Réper, 1967. p. 18 a 19. 
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Segundo o autor, as prostitutas “eram centenas, talvez 
milhares” que ofereciam “seus serviços” no centro comercial do 
município, quando a noite caía. Junto a elas, um universo marginal 
composto de malandros, maconheiros, rufiões e contraventores. O 
ponto de convergência desses protagonistas seria a pensão de D. 
Olinda Macedo, “na Avenida Rio-Petrópolis, em frente à prefeitura 
municipal”. 

“A pensão de Olinda Macedo, situada em 
pleno centro da cidade (...) reunia de tudo: 
operários, estudantes, comerciantes e comerciários, 
chefes de famílias e políticos, todos em 
promiscuidade com ladrões e assaltantes, viciados e 
vaposeiros, marafonas pretas e brancas e mulatas. 
Durante o dia, no balcão, servia-se café para os 
funcionários da prefeitura.” 216 

 
Outros locais onde a prostituição era praticada seriam as 

“casas” de “D. Ruth”, na Vila São Luiz; “D. Wanda”, na Avenida Nilo 
Peçanha; “D. Lourdes”, na antiga Estrada Rio-Petrópolis; a “Boate El 
Cubano”, ao lado do Hotel Municipal, no centro; e, no Gramacho, a 
“Churrascaria da Maria” e a “Boate do João”. 

Nesses ambientes, viviam e trabalhavam mulheres como 
“Perninha”, “Alzirinha” e “COFAP” que, segundo Lemos, exibiam-se 
num “escandaloso troitor pelos locais acima mencionados” e, por 
serem negras e velhas, eram o alvo preferido da ronda policial, já 
que as demais valiam-se da ação de seus cafetões “que iam 
subornar a polícia em troca da liberdade de sua mina” (...), pois 
“mulher, uma noite no xadrez era prejuízo para o cáften, que assim 
preferia gastar quinhentos cruzeiros” para recuperá-los pouco 
depois. 

“Perninha era uma decaída que fazia a vida 
há mais de vinte anos entre a Praça do Pacificador e 
o Hotel Rio-Petrópolis. Tinha este apelido porque 
puxava de uma perna. Velha, feia e aleijada. 
Prostituta no último grau da degradação. 
Eternamente perseguida pelos policiais que (...) iam 
para os hotéis com as bonitas e prendiam as feias, as 
COFAPs, as Perninhas (...). Mulata de nariz achatado, 
baixa e rouca, gostava de cabeça e de fumar 
maconha. Ninguém sabia de onde viera (...). Sabiam 
apenas que se chamava Alzirinha (...). Jamais 
dormia com soldado ou com “Alcagüete” (...). Dir-se-
ia Alzirinha tinha uma luta com o mundo: o da 

                                                        
216 LEMOS: 1967: p. 78 a 81.  
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discriminação racial. Achava que a pobreza que 
sofreu no nordeste (...) e a prostituição nas imundas 
ruas de Caxias eram produto de sua epiderme 
escura.” 217   

 
 O caráter negro e discriminado da população marginalizada, 
em Duque de Caxias, aparece claramente no livro “O Negro Sabará”. 
Nele, a biografia de Ismael Gonçalves da Silva é apresentada como 
fio condutor da descrição da cidade, no período de 1952 a 1964, 
pela ótica do negro discriminado que, sem formação e sem emprego, 
utiliza-se para sobreviver da prostituição (explorava prostitutas), dos 
assaltos, da venda de maconha, do jogo e de trabalhos temporários 
“quando a coisa apertava”. 
 Sua trajetória exemplar revelava as violências e abusos 
sofridos pelos extratos mais miseráveis da sociedade caxiense, 
assim como as estratégias construídas por estes para sobreviver em 
meio a tanta hostilidade. 
 

“Os auxiliares do policial, empunhando 
cacetetes de borracha e porretes caíram em cima de 
Sabará (...). Quando voltou a si estava dependurado 
num “pau-de-arara” um tronco com suas 
extremidades apoiadas numa mesa e numa cadeira. 
Suas mãos amarradas em torno dos joelhos, com o 
pau atravessado entre eles (...). Palmatórias 
começavam a jogar-se com violência nas solas dos 
pés e no fígado, nos rins e na cabeça (...). Até 
operários e um débil mental apanharam. A fúria era 
muita e os algozes entraram no cubículo 
empunhando palmatórias. Deram pancadas a valer.” 

218 
 

“Sabará era assíduo freqüentador de terreiro 
de macumba. Batia tambor em dois deles, no de 
Dona Marieta, na Paulicéia, na rua Minas Gerais e 
nos porcos (porque tinha um enorme chiqueiro), de 
Dona Elisa, lá na rua Itapemirim (...) aproveitava 
para levar o pensamento a Exu, protetor dos negros, 
que os brancos e ricos não compreendiam, mas os 
pretos sim (...). Se assaltava, se roubava, ele 
mesmo não sabia porquê. Só sabia que toda vez que 
apanhava da polícia tinha vontade de arrombar mais, 

                                                        
217 LEMOS: 1977, p. 78 e 79. 
218 LEMOS: 1977. p. 47 e 48. 
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de render otário nas encruzilhadas do bairro 25 de 
Agosto.” 219 

 
 O município tinha população negra e mestiça220 e era muito 
presente a tradição afro-religiosa do candomblé e da umbanda. Em 
1948, por exemplo, instalou-se em Duque de Caxias aquele que 
seria rotulado o rei do candomblé, o babalorixá Joãozinho da 
Goméia. Famoso e ousado costumava, segundo a Revista Cruzeiro, 
reunir em sua casa, instalada no modesto bairro de Vila Leopoldina, 
em dias de festa, quase 6.000 pessoas e manteve, a partir de 1952, 
uma escola primária gratuita para cerca de 30 crianças. 
  Suas relações e prestígio religioso tornavam-no respeitado, 
mas a discriminação em relação ao credo e a sua condição de 
homossexual, nunca lhe permitiu ser aceito pela maioria das famílias 
socialmente destacadas do município. 
 Esses limites mostravam o quanto esses setores segregados 
da sociedade caxiense tiveram que se empenhar na luta pela 
sobrevivência. Tornados invisíveis, forçavam sua presença com as 
práticas necessárias que os mantivessem presentes no dia a dia 
dessas décadas. Maioria silenciada, acumulava experiências na luta 
individual ou coletiva, em um esforço brutal para não sucumbir a 
forte pressão social que a discriminação e a falta de oportunidades 
impunham. Contra a violência social, o suborno ou a submissão. 
Contra a discriminação racial e social, o ocultamento ou o protesto. 
De uma forma ou de outra, construíram a história da cidade de uma 
ótica pouco reconhecida e examinada, mas representativa de uma 
importante parcela da sociedade caxiense e brasileira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
219 92.459 habitantes em 1955, sendo 42.710 crianças, 21.177 negros e 27.786 pardos, 
segundo o Censo Demográfico do Estado do Rio de Janeiro. Série Regional. Volume 

XXIII, Tomo I. RJ, 1955/69. 
220 LEMOS: Ubiratan de. Joãozinho da Goméia no Tribunal da Umbanda. In: Revista 

O Cruzeiro, 17/03/56. 
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CONCLUSÃO 

 
 O processo de construção social da cidade de Duque de 
Caxias esteve diretamente ligado às transformações sofridas pela 
região nas décadas de 1930, 1940 e 1950. A cidade constituiu-se a 
partir da conjugação de fatores derivados da formação histórica da 
chamada área metropolitana do Rio de Janeiro que levaram à 
superação das antigas condições rurais que caracterizaram a região 
até as primeiras décadas do século XX.  
 Essa transição do rural para o urbano transformou um 
povoado pouco habitado, Merity, depois Caxias, em uma potente 
cidade, Duque de Caxias, que alcançou privilegiada posição 
econômica e destaque populacional ao longo do processo e nas 
décadas seguintes. 
 Ao longo desse período formador, seus novos habitantes, 
migrantes recém instalados, enfrentaram duras condições. Essa 
corrente migratória ocupou desordenadamente e desigualmente as 
terras desse distrito de Nova Iguaçu, nos anos 1930 e no jovem 
município emancipado a partir dos anos 1940 e 1950, e deparou-se 
com o desafio de superar as carências e ausências relativas às 
condições mínimas necessárias para um assentamento digno com 
infraestrutura urbana básica e serviços públicos adequados. 
 Lutando para superar a inexistência dessas condições 
mínimas, a população, de acordo com as possibilidades, limites e 
desafios enfrentados e superados por cada segmento social, 
construiu e reconstruiu um conjunto de estratégias e ações pessoais, 
familiares e coletivas que, conjugadas num complexo universo de 
experiências sociais, formaram a história de suas vidas e a história 
do município. 
 A região, conhecida como Iguassu no século XIX, sofreu uma 
grave crise econômica e demográfica, no final desse século, e suas 
terras baixas a leste, próximas à orla da baía da Guanabara, onde se 
localizava o distrito de Merity, foram praticamente abandonadas, 
mantendo-se assim até as primeiras décadas do século XX. O 
povoado de Merity, habitado por poucas centenas de moradores, era 
evitado pela incidência das “febres” que assolavam a região e por 
seus poucos atrativos econômicos. 
 A partir dos anos 1930 e ao longo dos anos 1940 e 1950, a 
região como um todo foi atingida por um processo de mudanças 
promovidas pela conjugação de três importantes fatores: a 
expansão e dinamização da malha ferroviária que servia a região 
desde a metade do século XIX; a forte migração que atingiu essas 
terras, motivada pela atração exercida pela capital federal, o Rio de 
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Janeiro, sobre a população rural; e, a ação saneadora de um 
conjunto de obras promovidas pelo governo federal que recuperou 
as terras alagadas e insalubres. Tais fatores promoveram, na 
Baixada Fluminense em geral e na região do distrito de Merity em 
particular, uma irreversível transição das antigas condições rurais 
para novas e desordenadas condições urbanas. 
 A migração e os transportes foram importantes fatores 
desencadeadores desse processo. O primeiro relacionou-se ao surto 
industrializante que atingiu a cidade do Rio de Janeiro, nas primeiras 
décadas do século XX, que atraiu uma massa de migrantes rurais 
ansiosos por melhores condições de vida e trabalho. O resultado 
desse intenso deslocamento populacional foi o crescimento 
desordenado da cidade e uma crise urbana e habitacional que levou 
as autoridades federais e municipais a tomarem uma série de 
medidas urbanísticas, conhecidas como Reforma Pereira Passos, que 
desalojou a população pobre de suas moradias no centro da cidade, 
empurrando-as para os morros e os subúrbios. Muitos desses 
migrantes desalojados instalaram-se no jovem município de Nova 
Iguaçu e em seus distritos, áreas mais próximas da capital e 
servidas por linhas ferroviárias. 
 A malha ferroviária, que já estava instalada desde o século 
XIX, servia ao transporte de café e passageiros da capital e do 
interior para o Rio de Janeiro, na medida em que os trilhos atingiram 
uma capilaridade nacional, principalmente a partir da década de 
1930. As ferrovias, Estrada de Ferro D. Pedro II, depois Central do 
Brasil, Estrada de Ferro Rio D’Ouro e Rio de Janeiro Northen Railway 
Company, depois Leopoldina Railway, exerceram esses papéis na 
região, sendo que, no caso de Merity, o principal papel indutor seria 
exercido pela Leopoldina Railway que, a partir de 1886, havia 
interligado o povoado à capital. 
 Um terceiro fator mostrou-se decisivo para o assentamento 
populacional na região: o saneamento das terras insalubres da 
região que tomou corpo na década de 1930, com as iniciativas 
promovidas pelo governo Vargas, mas que vinham se desenvolvendo 
desde o final do século XIX, passando pelo esforço promovido pelo 
governo Nilo Peçanha, no período entre 1910 e 1916. 
 Motivados pela idéia de resgatar a “vocação agrícola” da 
região, essas iniciativas acabaram por promover a recuperação das 
terras da Baixada Fluminense para o avanço imobiliário. Em 1936, 
numa primeira fase das obras no período getulista, pelo menos 5 
milhões de metros quadrados de terrenos marginais ao rio Meriti 
foram dragados e recuperados, o mesmo acontecendo com os rios 
Iguaçu e Sarapuí três anos depois. Em 1933, num esforço de dar 
início a um projeto de colonização agrícola na região, o governo 



113 

 

criou o Núcleo Colonial Fazenda São Bento, que fracassou alguns 
anos depois. 
 Merity, Caxias em 1931, oitavo distrito de Nova Iguaçu, 
sofreu impacto promovido pela conjugação desses fatores. De 1920 
a 1940, saltou de 2.920 habitantes para 28.388 e seu núcleo urbano 
passou a contar com um cada vez mais significativo comércio. Nesse 
mesmo período, teve início um processo de loteamento e 
assentamento populacional no entorno das estações ferroviárias que 
pontilhavam seu território, principalmente, em sua área central. 
 Nos anos 1940 e 1950, com a intensificação do crescimento 
populacional, progressivo desenvolvimento econômico e com a 
autonomia administrativa alcançada, já em 1943, o antigo vilarejo 
transformou-se em uma cidade com crescimento desordenado. Em 
1950, já haviam sido instaladas, no município de Duque de Caxias, 
112 unidades industriais que, em 1958, alcançaram a marca de 228 
unidades. Sua população, em 1950, alcançou 92.400 habitantes, 
sem que as instalações urbanas e os serviços públicos se 
desenvolvessem na mesma proporção. 
 Nas áreas de saúde e educação, o município contava com 
poucas dezenas de escolas públicas e apenas quatro postos de 
saúde. Água encanada, somente a partir dos anos 1960, e a rede 
elétrica servia apenas ao centro administrativo, procedente ainda de 
Vigário Geral. Um grave problema eram as constantes enchentes 
que assolavam as áreas baixas do município, onde se localizavam os 
loteamentos populares na década de 1940 e 1950.  
 Nesses loteamentos e bairros em formação, a ausência das 
mínimas condições urbanas exigia da população um cotidiano 
esforço de superação. A água obtida nas bicas públicas e nos poços 
caseiros, a luz recebida através do precário sistema de “cabine e 
posteamento” e a luta por escolas e postos de saúde exigiam o 
deslocamento para distâncias longas em relação às residências ou a 
apropriação de recursos, como o uso de ervas e benzeduras, no caso 
de doenças, além da educação doméstica ou comunitária para fazer 
frente a falta de vagas na rede escolar. 
 Em alguns bairros planejados como o Jardim 25 de Agosto, 
que serviam a alguns extratos sociais mais abastados, essas 
condições de vida eram bem melhores. Seus moradores, melhor 
relacionados com o poder público ou mesmo fazendo parte da elite 
política, obtinham serviços e equipamentos públicos que outros 
bairros, como o Gramacho, não logravam obter, senão várias 
décadas depois além de que o centro da cidade, em sua área 
comercial, convivia com extratos sociais miseráveis que se 
utilizavam dos recursos que tinham a mão para sobreviver. 
 Duque de Caxias, uma cidade de migrantes, configurou-se a 
partir dessas experiências sociais produzidas ao longo do seu 
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processo formador que abrangeu os anos 1930, 1940 e 1950 do 
século XX. De um povoado evitado, tornou-se uma cidade populosa, 
próspera e complexa, com uma sociedade marcada pela 
desigualdade social e por estratégias diversas de enfrentamento pela 
sobrevivência. Ao longo do processo histórico de sua formação, a 
cidade e a vida na cidade revelam a multiplicidade das estratégias 
de sobrevivência construídas por sua gente em um complexo e 
contínuo esforço social. A história do município de Duque de Caxias 
construiu-se a partir da perspectiva desses homens e mulheres, 
protagonistas simples dessa luta.  
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Avenida Presidente Kennedy – anos 1940/1950 
Foto: Coleção Rogério Torres 

Acervo sob a guarda do Instituto Histórico 
da Câmara Municipal de Duque de Caxias 
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Prédio da Câmara dos Vereadores na Avenida Nilo Peçanha 

anos 1958/1968 
Foto: Coleção Rogério Torres 

Acervo sob a guarda do Instituto Histórico 
da Câmara Municipal de Duque de Caxias 
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Reforma da Estação Gramacho – s/d 
Foto: Coleção Rogério Torres 

Acervo sob a guarda do Instituto Histórico 
da Câmara Municipal de Duque de Caxias 
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