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APRESENTAÇÃO

A história do Centro Educacional Manuel Pereira se confunde com a trajetória do 
município de Queimados. Em nossa escola, vimos (e ainda vemos) diferentes gera-
ções de Queimadenses se formarem. Ao mesmo tempo, acompanhamos com entu-
siasmo o desenvolvimento da cidade - a partir 1956 como instituição, mas desde 
anos antes através da atuação presente do nosso fundador, o professor Joaquim de 
Freitas.

Por essa simbiose, é uma grande honra para a escola apresentar esta obra e a histó-
ria por ela contada. Uma história construída com a participação de pessoas que fre-
quentaram nossas salas de aula. Alunos e funcionários que se tornaram protagonis-
tas de episódios marcantes e fundamentais para o crescimento do município. Entre 
eles, agora, o professor Nilson Henrique de Araujo Filho que, juntamente com 
Claudia Patrícia de Oliveira Costa, eternizou muitos desses momentos neste livro.

Mais do que contar a história da cidade, no entanto, esta obra estampa a união como 
uma marca dos cidadãos de Queimados. Ao percorrer imagens que ilustram as 
páginas a seguir, o leitor perceberá que somar esforços para superar desafios im-
postos pelo desenvolvimento é um traço característico dos Queimadenses. O livro 
também nos conduz por memórias de antigas tradições e lugares de Queimados. 
Eventos e locais que reuniam pessoas de todos os bairros e traduziam a alegria exis-
tente no coração de cada filho desta terra. São registros que nos fazem ter certeza de 
que a cidade pode crescer ou mudar, mas será sempre o lugar acolhedor aqui retra-
tado.

Para além do resgate emocional que a obra proporciona a quem reconhece locais 
ilustrados em suas páginas, o minucioso trabalho de pesquisa realizado pelos auto-
res tem relevante valor histórico para Queimados, a Baixada Fluminense e o Estado 
do Rio de Janeiro. Como instituição de ensino e empreendimento sexagenário da 
cidade, o Centro Educacional Manuel Pereira convida à leitura desta obra os Quei-
madenses, nascidos ou "adotados" pela cidade, visitantes e pessoas com interesse 
(ou curiosidade) pela historiografia fluminense.

Embarque nessa viagem pela origem do município de Queimados e desfrute de 
uma emocionante jornada.

Boa leitura!



PREFÁCIO

 Há muito tempo, na Baixada Fluminense, buscamos reconstruir nossas me-
mórias e nossas histórias, imaginando investimentos em pesquisas que resultem na 
proximidade com a população. Em nossa região, há um movimento construído por 
historiadores locais, educadores e comunidades, de valorização da História da Bai-
xada. Esta obra reflete parte de nossos anseios, o da busca por nossas raízes.
 
 Após várias lutas, o processo de emancipação de Queimados saiu vitorioso 
em plebiscito de 25 de novembro de 1990, que foi transformado na Lei nº 1.773, de 
21 de dezembro de 1990, desmembrando-se do município de Nova Iguaçu. O con-
teúdo deste livro retrata fragmentos desse processo, da ação da população no coti-
diano. O que fica marcado nas páginas a seguir são as memórias de um município 
onde ainda havia espaço para muitas ações pioneiras.
 
 Os autores Nilson Henrique de Araujo Filho e Cláudia Patrícia de Oliveira 
Costa buscaram aqui revelar a necessidade de se (re)pensar a história de uma 
região, de se valorizar as memórias individuais e coletivas para que a própria popu-
lação se aproprie realmente delas e consolide sua identidade.
 
 Queimados está fortemente vinculado aos processos históricos de nosso país,
tendo como signos representativos do seu desenvolvimento, a ferrovia, a rodovia e 
o seu parque industrial. A população queimadense reiniciou a busca pela autono-
mia política e mobilizou-se através do sentimento de identidade e de valorização de 
um passado a ser recuperado. O que temos nesta obra é o registro de épocas levadas 
pelas águas do tempo, mas que nem por isso deixou de ser importante para a histó-
ria e, muito menos, deve ser esquecido.

 Assim, a história do município de Queimados é relembrada através dos atores
históricos que a fizeram e a fazem: moradores, trabalhadores, políticos. A mobiliza-
ção da população pela emancipação é um recorte nos 29 anos de constituição desse
município. 
 
 Esta obra é um esforço para ativar a memória, tirar do esquecimento, suscitar 
a importância de ampliar o trabalho de pesquisa que nos leve a refletir o que fomos 
e o que queremos ser e isto marca o espaço dos autores como pesquisadores no mu-
nicípio e na região. Agora publicado no formato de e-book, Queimados: Imagens 
de uma Cidade em Construção chega ao público de forma mais ampla, com o obje-



tivo maior de popularizar essa pesquisa tão importante.

  O município de Queimados, assim como os outros municípios da Baixada, 
tem ainda muitas histórias para contar. A cidadania é construção permanente atra-
vés do reconhecimento de nossas raízes. Parabenizamos os autores pela iniciativa e 
esperamos que a mesma possa incentivar cada cidadão, cada comunidade, cada 
organização da sociedade civil, cada instituição, a assumir o compromisso de edifi-
car o seu memorial, reconstruindo a história coletiva de sua região.

Profª. Dra. Tania Maria Amaro de Almeida
(Professora de História da rede estadual de ensino / Diretora do Instituto Histórico 

da Câmara Municipal de Duque de Caxias)



Trabalhando com fotografias na pesquisa
histórica sobre a Baixada Fluminense

homem e grupo, criando e promovendo alterações nas práticas sociais 
ou preservando tradições em determinado espaço e/ou tempo.
  Concomitante ao Homem, a necessidade de comunicação, seja 
por gestos, sons ou imagens.  Particularmente, a comunicação por 
meio de imagens foi uma prática comum nos primórdios da aventura 
humana sobre a Terra.  São mundialmente conhecidas as pinturas ru-
pestres encontradas na gruta de Lascaux, na França, datadas de cerca 
de 17 mil anos.  Sobre seus significados, historiadores e estudiosos 
em geral apresentam hipóteses variadas: para uns, tratava-se de um 
ritualritual mágico; para outros, apenas uma forma de manifestação artísti-
ca.  Uma vez que a predominância, nesse tipo de registro, são as 
representações de animais, presume-se que nossos antepassados pin-
tavam os animais acreditando que tal ritual proporcionaria uma boa 
caçada.  Outros pesquisadores acreditam simplesmente que, assim 
como hoje, os humanos de outrora gostavam de “fazer arte...”  
 Seja como for, o fato é que as fontes imagéticas constituem va-
liosa e instigante tipologia documental a ser explorada por historiado-
res, arqueólogos, antropólogos, assim como pesquisadores das ciên-
cias naturais.  Entretanto, nem sempre essa foi uma possibilidade 
aceita pela historiografia.  Durante muito tempo, especialmente du-
rante os séculos XVIII e XIX, historiadores tendiam a supervaloriza-
ção da documentação escrita, considerada oficial.  Debruçavam-se 
sobre ela como se assim, fossem beber na fonte da verdade histórica e 
reconstituir os fatos passados com total fidelidade.  As implicações 
dessa corrente historiográfica, uma História Política - como queiram 

Há cerca de dois milhões de anos surgia na Terra os primeiros 
hominídeos.  Com eles surgia também a história, forjada dia 
após dia a partir da interação entre homem e natureza, entre 



alguns, positivista - são facilmente identificáveis: a produção de uma 
história eminentemente factual, esvaziada de problemáticas ou ten-
sões, onde se destacavam grandes vultos históricos, personagens que 
incorporavam uma aura heroica em detrimento das vozes silenciadas, 
daqueles que não integravam os grupos sociais dominantes, no mo-
mento em que aqueles textos foram produzidos.
  Nesse sentido, as imagens serviriam tão somente a confirmar 
aquilo que estava manifesto nos documentos escritos.   Em decorrên-
cia dessa visão historiográfica, a ideia de que “enquanto não houvesse 
escrita, não haveria história” se tornou um corolário.  Por isso, regis-
tros imagéticos não eram considerados fontes para o estudo da Histó-
ria até inicio do século XX.  Registros, como as pinturas rupestres de 
Lascaux, na França ou Altamira, no Brasil, foram produzidos em um 
período que, não por acaso, foi “batizado” de Pré História, pois os 
homens que as produziram ainda não haviam desenvolvido formas de 
escrita.  Tornava-se, assim, inviável a construção de uma historiogra-
fia que levasse em conta tais registros.
 Essa perspectiva historiográfica foi predominante até o advento 
dos Annales, na primeira metade do século XX.  A partir de então, sur-
giriam novas propostas de análise, envolvendo suporte teórico meto-
dológico diferenciado, promovendo diálogos entre a História e as 
Ciências Sociais.  Ainda nesse período, são inegáveis as influências 
da Economia na escrita de uma história que pretendia se distanciar das 
análises factuais e enfatizar a longa duração.  Já na segunda metade do 
mesmo século, abre-se um profícuo debate acerca das teorias e meto-
dologias que estruturavam a História Social, produzida pelos Annales.  
Nesse contexto, verifica-se o surgimento de novas perspectivas histo-

1-  “A fotografia se desenvolveu paralelamente às disciplinas científicas em formação durante o século XIX.  Desde logo a técnica 
fotográfica foi incorporada como instrumento de registro dos objetos de estudo e pesquisa dessas ciências, evidentemente segundo 
os preceitos positivistas.  Daí a crença na sua objetividade e fidedignidade.  Daí o seu estatuto de reprodução ‘verdadeira’ dos fatos.  
As imagens técnicas tornavam, assim, reais as imagens mentais.  Documentos expressivos de realidades montadas, construídas 
segundo a estética de representação direcionada pelos mais variados interesses e pela ideologia.” KOSSOY, Boris.  “Os tempos da 
fotografia: o efêmero e o perpétuo.”  Cotia:fotografia: o efêmero e o perpétuo.”  Cotia: Ateliê Editorial, 2007. - p.p.: 59-60.

1



riográficas, destacando-se a História Cultural e a renovação da Histó-
ria Política.  Como desdobramento desse debate, observamos emergir, 
gradativamente, sujeitos históricos que, até então, permaneciam às 
margens.  Essa emergência está intrinsecamente ligada ao debate 
inaugurado acerca das possibilidades metodológicas de análise de 
fontes, que também tomam um sentido muito mais abrangente.  Aos 
documentos oficiais, tão inquestionáveis e caros àquela antiga Histó-
ria Política, somaram-se os mais variados suportes documentais.   
Textos escritos, imagens, objetos de uso cotidiano e, mais recente-
mente, os relatos orais... os suportes documentais usados pelos histo-
riadores, desde então, tem variado sensivelmente.
 Entretanto, esse alargamento do ponto de vista da análise docu-
mental não se deu repentinamente e nem por acaso.  Ele está, direta-
mente ligado ao surgimento de novas técnicas de registro, produzindo 
vasto material audiovisual.  São fotografias, fitas magnéticas, CDs, 
DVDs etc...  Tudo isso, reportando ao “império do instantâneo, [iden-
tificado] pela agilidade da comunicação, pela impregnação da simul-
taneidade,”   que caracteriza a contemporaneidade.  Nesse contexto, 
assinalamos que, ainda na primeira metade do século XIX, mais pre-
cisamente no ano de 1839, é anunciada em Paris, a invenção da da-
guerreotipia, uma revolucionária forma de extração de imagem, por 
meio de técnica desenvolvida pelo francês Louis-Jacques Mandé Da-
guerre.  Tal técnica consistia na formação da imagem “sobre uma fina 
camada de prata polida, aplicada sobre uma placa de cobre e sensibili-
zada em vapor de iodo.”    Apenas um ano depois, a daguerreotipia foi 
introduzida no Brasil, tendo no imperador D. Pedro II, um fervoroso 
entusiasta.  Nessa época, o processo para obtenção de uma imagem 

2

3

2 - MAUAD, Ana Maria. “Foto-Ícones, a história por detrás das imagens? Considerações sobre a narratividade das imagens 
técnicas.” In: PESAVENTO, Sandra Jatahy, PATRIOTA, Rosângela e RAMOS, Alcides Freire (orgs.). “Imagens na História.”  São 
Paulo: Aderaldo & Rotschild, 2008. – p.: 197.
3 -   VASQUEZ, Pedro Karp.  “A fotografia no Império.”  Coleção Descobrindo o Brasil.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002. 
– p.p.: 55-56.



era lento e complicado, exigindo muita paciência de fotógrafo e foto-
grafado.  Porém, rapidamente, novos materiais e novas técnicas foram 
sendo agregados a esse tipo de registro, ajudando a difundir e popula-
rizar a fotografia.  Dessa forma, a fotografia passou, lentamente, a 
substituir as técnicas de pintura na reprodução de paisagens ou obje-
tos.  Tratava-se, para a mentalidade da época, de um registro fiel e 
inquestionável da realidade, como nos permite entrever texto publica
do pelo Magasin Pittoresque, no mesmo ano da invenção da daguer-
reotipia:

 Tal perspectiva evoca a tese de que a fotografia é “a imitação 
mais perfeita da realidade”,  operando assim uma clivagem entre a 
arte (manifesta pela pintura) e a indústria (manifesta na fotografia).   

5

“Assim nenhuma dúvida, nenhuma ambiguidade.  Uma pessoa 
que ignore totalmente o desenho pode, com o auxílio do Da-
guerreótipo, obter em alguns minutos imagens perfeitas e du-
ráveis de todos os objetos e de todas as vistas que lhe agradam.  
Basta posicionar o aparelho diante de uma paisagem, diante 
de um monumento, diante de uma estátua, ou, dentro do pró-
prio quarto, diante das curiosidades e dos quadros que o orna
mentam, e, em poucos instantes, conseguir perfeita reprodu-
ção.  Terá assim um desenho que pode ser enquadrado, prote-
gido com um vidro e pendurado na parede como uma estampa 
que ele teria executado lentamente, pacientemente, e com 
grande custo.  Cada um de nós pode, com essa admirável 
invenção, cercar-se de todas as lembranças que lhe são caras; 
ter uma reprodução fiel de sua casa paterna, dos lugares onde 
viveu, ou que admirou no decurso de suas viagens.”

4- Apud: VASQUEZ, Pedro Karp.  Op.Cit.. – p.p.: 24-25. 
5 -   DUBOIS, Philippe.  “O ato fotográfico e outros ensaios.”  Campinas: Papirus Editora, 1994. – p.: 27.
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Para o pesquisador da imagem, Philippe Dubois, esse discurso encon-
tra-se enraizado no início do século XIX, identificando-se permanên-
cias que atravessaram o século XX.  A fotografia como “espelho do 
real”  garantia assim o rigor e a exatidão requeridos pelo método 
científico que se ensejava, então.  Ainda assim, uma discussão sobre a 
técnica fotográfica se impunha, pois: ao mesmo tempo em que a foto-
grafia representava a possibilidade de “salvar” as memórias que se 
perdem, inexoravelmente, pela ação do tempo; ela também significa a 
interferência contundente sobre a capacidade imaginativa do homem.  
Dito de outra forma: mesmo no século XIX, quando do surgimento de 
tal técnica, já se impunha o questionamento sobre a possibilidade da 
técnica fotográfica suplantar totalmente a arte.
 Contudo, percebemos que a fotografia, entre fins do século XIX 
e meados do século XX, foi perdendo esse status de registro fiel da 
realidade, não podendo ignorar-se, sob esse aspecto, as contribuições 
das pesquisas realizadas no âmbito das Ciências Sociais, como ante-
riormente mencionado.  Para Philippe Dubois, esse é o segundo mo-
mento do “percurso histórico” da fotografia: “a fotografia como trans-
formação do real,” quando a fotografia passa a ser questionada em sua 
pretensa neutralidade.   Passa a ser levada em conta a seleção dos as-
pectos do real, que são retratados no suporte fotográfico.  A esse res-
peito, Roland Barthes, afirma que a “foto pode ser objeto de três práti-
cas (ou de três emoções, ou de três intenções): fazer, suportar, olhar.”  
Tal afirmativa nos permite inferir que, para empreender uma análise 
menos emotiva das fotografias, para além das memórias e recorda-
ções que nos afloram à mente quando folheamos nossos álbuns 
família, devemos estar atentos à desconstrução dos códigos presentes 
nas imagens, como destacado por Barthes.  Assim como a pintura, a 
fotografia também envolve as emoções e as intenções do fotógrafo 

8
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6

6 - Idem. – p.p.: 27-36.
7 - Idem. - p.p.: 36-45.
8 - BARTHES, Roland.  “A Câmara Clara: nota sobre a fotografia.”  Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. – p.: 20.



 ou aquele que faz a fotografia, bem como as emoções ou intenções do 
fotografado, ou aquele que a suporta.  Barthes, no entanto vai além, 
ressalta ainda a importância da leitura que os expectadores, aqueles 
que olham, fazem das fotografias.  Essa constatação começa a am-
pliar, consideravelmente, as possibilidades interpretativas que podem 
ser elaboradas a partir da análise crítica das fotografias.  Assim, em 
última análise, a própria noção de realidade é posta em debate.
 Essas problematizações acabam por desembocar no terceiro es-
tágio da trajetória fotográfica, segundo Dubois: “a fotografia como 
traço do real.”   As reflexões acerca do “realismo fotográfico”, reto-
madas a partir de autores como o próprio Barthes,  Charles S. Peirce 
ou André Bazin,  permitiram “voltar à questão do realismo referencial 
sem a obsessão de se cair no ardil do analogismo mimético, livre da 
angústia do ilusionismo.”  Assim, tomando como referência a des
construção dos códigos presentes na fotografia, nessa etapa, as dis-
cussões se pautam nas interpretações semióticas ou naquelas ideoló-
gicas, acerca do objeto fotográfico.  Dessa forma, a imagem fotográfi-
ca adquire sentido a partir do seu caráter indiciário, ou seja: determi-
nado pelo seu referente.  Em um segundo momento, é possível que ela 
se torne semelhante ao objeto enfocado e, somente então, seja inter-
pretada por uma convenção geral, admitida por toda a sociedade
qual dada imagem fotográfica foi produzida.
 Em face ao exposto, reforçamos nossa compreensão sobre a fo-
tografia como instigante fonte documental e apostamos em uma abor-
dagem cuja proposta principal é mostrar um novo olhar sobre a histó-
ria de Queimados. Consideramos que a fotografia pode abrir a possi-
bilidade bastante instigante de abordar “os personagens das classes 
médias: os de vida comum.”  Assim, apresentando imagens gentil-14

13

10

12

9

9 - DUBOIS, Philippe.  Op.Cit. - p.p.: 45-52.
10 -  BARTHES, Roland. Op. Cit.
11 -  “Écrits sur Le signe,” de 1978.  Apud: DUBOIS, Philippe. Op. Cit. – p.: 49.
12 -  “Ontologia da imagem fotográfica,” de 1945. Apud: DUBOIS, Philippe. Op. Cit. – p.: 46. 
13 -  DUBOIS, Phlippe. Op. Cit. – p.p.: 45́-46.
14 -   KOSSOY, Boris.  Op. Cit. – p.p.: 69-70. 



mente cedidas por pessoas que participaram da história recente desse 
município, objetivamos mostrar Queimados através de diversos ângu-
los ou perspectivas e convidar os queimadenses de nascimento ou por 
adoção, a remexerem criticamente em suas memórias.  Constatamos, 
porém, em nossa pesquisa, que a maior parte desse patrimônio foto-
gráfico encontra-se disperso, na posse de várias famílias, sem que 
haja uma preocupação ou política pública de preservação e guarda 
desse acervo.  Assim, concordamos com o fotógrafo e historiador 
Boris Kossoy, que destaca a importância dos pequenos arquivos pú-
blicos e privados, principalmente daqueles localizados em cidades do 
interior, objetivando a proteção do patrimônio foto-documental.  
Kossoy nos chama a atenção ainda, para outro aspecto da análise 
dessa tipologia documental, retomando-se assim, parte da discussão 
sobre a subjetividade presente na imagem fotográfica.  Segundo esse 
autor:

15

 A partir de tal afirmativa, consideramos que a autoria das foto-
grafias, certamente objeto de disputas políticas, também se constitui 
em um campo profícuo de pesquisa.  A identificação da autoria das fo-
to-imagens, sempre que isso for possível, introduz importantes infor-
mações acerca do fazer fotográfico, primeira prática enunciada por 
Barthes em sua, já citada, proposta metodológica.  
 As fotografias desse corpus nos revelam um pouco sobre uma 
Queimados que já não mais existe, mas que, por variados motivos, de-
sejou-se perpetuar nessas imagens, produzidas em sua maioria, por 
fotógrafos anônimos/amadores.  Investigar as motivações que gera-

13

12

15 -   Idem – p.; 70.
16 -   Idem. Ibidem.

“todos aqueles envolvidos com a história da fotografia devem 
valorizar as histórias locais e regionais, e apoiar levantamen-
tos sistemáticos não só dos fotógrafos que atuaram nos lugares 
mais remotos, mas também de suas trajetórias, suas produ-
ções.” 16



ram esses registros também nos move a aprofundar a pesquisa, reto-
mando as reflexões anteriormente citadas, acerca da subjetividade, da 
referência e do realismo presentes na fotografia.     
 Refletindo, portanto, sobre esse amplo debate, embarcamos em 
uma viagem, cuja proposta principal é mostrar um novo olhar sobre a 
história de Queimados.  Não é nossa intenção construir aqui, uma 
análise aprofundada e definitiva sobre a história da Baixada Flumi-
nense, muito menos de Queimados.  Pelo contrário: conjugando a 
pluralidade dos discursos, registrados em suportes variados, que 
foram gentilmente cedidos por pessoas que participaram da constru-
ção desse município, as páginas seguintes têm a finalidade de mostrar 
Queimados através de diversos ângulos ou perspectivas.  Assim, ou-
samos convidar os queimadenses, de nascimento ou por adoção, a 
remexerem um pouco em suas memórias e refletir sobre as múltiplas 
possibilidades de histórias surgidas a partir delas.  Para tanto, opta-
mos por preservar tais registros em seu estado atual, sem a utilização 
de recursos que, apesar de recuperarem sua nitidez, poderiam, por 
mais paradoxal que possa parecer, apagar as marcas imprimidas pelo 
tempo.  O tempo... Esse agente que nos parece fundamental para a 
compreensão e escrita da história.



PRIMEIRO CAPÍTULO

xada Fluminense corresponderia à região de planícies que 
se estendem entre o litoral e a Serra do Mar, indo do muni-
cípio de Campos, no extremo Norte, até o de Itaguaí, próxi-
mo à cidade do Rio de Janeiro.”    Entretanto, considera-
mos que esses limites, demasiado extensos, imprimem difi-
culdades à análise dos processos históricos mais recentes 
ou ainda em curso. Nossa escolha, para essa abordagem, 
privilegiou os processos históricos integrados de uma 
região que se conformou com bases em referências comuns 
e/ou similares.
 Assim sendo, optamos por uma definição que esteja re-
lacionada ao contexto sócio-econômico e histórico definido 
pela Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropo-
litana do Rio de Janeiro - FUNDREM.  Baseando-se em cri-
térios como urbanização, violência e densidade populacional
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Segundo Marlucia de Souza, os geógrafos apresentam 
uma     definição fisiográfica para a região que se con-
vencionou     chamar Baixada Fluminense: “(...) a Bai-

Panorâmica da ocupação humana 
no território conhecido como 

Baixada Fluminense

17   Essa discussão é apresentada com propriedade na introdução de sua dissertação de mestrado. Ver: SOUZA, 
Marlucia Santos de.Escavando o passado da cidade: História Política da cidade de Duque de Caxias. – p.p.: 5-6. 
1818  “A criação das regiões metropolitanas brasileiras nos anos 70 visava equacionar problemas comuns aos 
vários municípios que as constituíam. Assim, a implantação, na mesma época, dos órgãos de gestão metropolitana 
seria o instrumento do planejamento integrado que se desejava. No Estado do Rio de Janeiro, no governo Faria 
Lima, foi criada a FUNDREM – Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana (...) A FUNDREM 
passou a ocupar-se principalmente de planos diretores para os municípios, que então não dispunham de 

Que Baixada é essa?



a FUNDREM estabeleceu os limites da Baixada Fluminense ao 
que se convencionou denominar Unidades Urbanas Integradas a 
Oeste do Rio de Janeiro. Essa delimitação engloba os atuais Mu-
nicípios de Duque de Caxias, São João de Meriti, Mesquita, Ni-
lópolis, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Queimados e Japeri. As 
unidades administrativas referidas compunham o chamado terri-
tório da Vila de Iguassu, criado em 1833. No início do advento 
da República a sede da Vila foi transferida para a localidade si-
tuada nas margens da estação ferroviária de Maxambomba, rece-
bendo a denominação de Município de Nova Iguaçu. 
 Nos anos 40 do século XX, o Município de Nova Iguaçu 
sofreu um processo de fragmentação de seu território com a 
emancipação de Duque de Caxias (1943), Nilópolis e São João 
de Meriti (1947). Entretanto, a implantação de um Regime Mili-
tar no Brasil, a partir de 1964, faria com que um longo hiato de 
emancipações políticas fosse verificado no país. Nos anos 90, 
uma nova onda de fragmentação deu origem a formação dos 
demaisdemais Municípios. Ao nos debruçarmos sobre a história de 
Queimados especificamente, percebemos que esse município 
conquistou sua autonomia política no bojo de emancipações re-
centes, conquistadas a partir da reabertura política, vivenciada 
pelo Brasil após longos anos de regime de exceção. Inscritos 
também nessa história, estão os debates que culminaram com a 
promulgação da Constituição Nacional de 1988, documento im
portante para o embasamento das lutas emancipacionistas nos 
municípios deBelford Roxo, Mesquita e Japeri, que, assim como 

estruturas técnicas para a realização de tais planos. Assim como em outros estados, que também criaram seus 
órgãos de planejamento metropolitano, a atuação da FUNDREM foi bastante comprometida com o pensamento 
tecnocrata da época. Tal visão do julgamento técnico acima do jogo político funcionou enquanto verbas federais 
irrigaram o sistema (...) até ser, finalmente, extinta no governo Moreira Franco.” Magalhães, Roberto Anderson 
M. Rio de Janeiro: a recriação de uma cultura de planejamento metropolitano. Artigo. In: “Minha Cidade” (Por-
tal Vitruvius). Ano 4, Vol.: 4 – Nov/2003. http://www.vitruvius.com.br/minhacidade/mc080/mc080.asp – p.: 80. 
(consulta feita em 03/10/2009.)



foram os últimos distritos de Nova Iguaçu a conquistar sua 
emancipação política nesse momento. 
  Estas recém criadas cidades, incluídas também na noção 
geográfica mais ampla de Baixada Fluminense, apresentam ca-
racterísticas semelhantes no que tange as dinâmicas de ocupação 
territorial e do processo de urbanização. Assim, por considerar-
mos a antiga Iguassu como a grande matriz, de onde se originou 
Queimados e os demais municípios que compõem essa noção de 
Baixada Fluminense, passemos à análise do processo de ocupa
ção humana nesse território. 

Breve histórico de Iguassu:

A região correspondente aos referidos municípios tem sua histó-
ria marcada à doação de sesmarias, ainda nos primórdios da ocu-
pação colonial do Brasil, isto é: cerca de 1565. Segundo Maria 
Aparecida de Figueirêdo, a região da Baixada Fluminense é “ca-
racterizada por uma paisagem natural composta por planícies, 
colinas, morros, manguezais, Serra do Mar ao fundo, matas, 
rica rede hidrográfica desaguando na Baía de Guanabara...”   A
presença da referida rede hidrográfica foi fundamental para o 
processo de ocupação e exploração das terras iguassuanas. A im-
portância dos cursos d’água fica evidente na afirmação de Ale-
xandre Marques:
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19   “Em 25 de novembro de 1990, o povo queimadense vai às urnas para decidir seu futuro. Dos 35.921 eleitores, 35.125 
votaram SIM! Em 6 de dezembro o Tribunal Regional Eleitoral homologou o resultado do plebiscito.Em 13 de dezembro, o 
projeto de lei criando o Município de Queimados é aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa, e em 21 de dezem-
bro é sancionada pelo governador Moreira Franco a criação do município de Queimados.”Ver: PRADO, Walter.História 
Social da Baixada Fluminense: das sesmarias a foros de cidade.Rio de Janeiro: Ecomuseu Fluminense, 2000. – p.: 174.
20  FIGUEIRÊDO, Maria Aparecida de.Gênese e (re)produção do espaço da Baixada Fluminense. Artigo.In: Revista 
Geo-Paisagem (on-line). Jan/Jun de 2004 – Ano 3, nº 5. http://www.feth.ggf.br/Baixada.htm (consultado em 03/10/2009). - p.: 1. 
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 “Já no período de ocupação européia, o Iguaçu [sic] 
tornou-se a principal via de transporte e referência para a 
região e, devido a isso, entre os séculos XVI e XIX a deno-
minação da região esteve diretamente ligada a ele: sesma-
ria de Iguassu, Fazenda de Iguaçu e Vila de Iguaçu. Em do-
cumentos desta época, ainda encontramos os termos Baixa-
da Iguaçuana e Bacia do Rio Iguaçu.” 

Os rios, frequentemente, serviam como balizadores dos limites 
das terras doadas. Posteriormente, também passaram a ser utili-
zados como vias de escoamento da produção, qualquer que fosse 
o gênero, que se instalasse nas suas margens e nos contrafortes 
das elevações geográficas que circundam as imensas terras de 
planície. Portanto, a ocupação dessa região, baseada inicialmen-
te no bojo do cultivo da cana-de-açúcar, da mandioca, do fabrico 
de tijolos e da criação de gado, ainda nos primórdios da ocupa-
ção colonial, ampliou-se com a descoberta do ouro nas Minas 
Gerais, em fins do século XVII. A partir do deslocamento do 
eixo político e econômico da colônia do nordeste para o sudeste, 
as cercanias da Guanabara tornaram-se elo entre o porto do Rio 
de Janeiro com o planalto mineiro, sendo esta recortada por ca-
minhos de integração entre o litoral e a região aurífera. Logo, 
consideramos tais mudanças como determinantes no processo de 
ocupação e desenvolvimento daquelas terras. Ratificamos, por-
tanto, nosso enfoque sobre a criação da Vila de Iguassu, matriz 
da qual se originou a maioria dos atuais municípios anteriormen-
te citados. Conforme afirma Manoel Simões: “Desde o século 
XVIII que a Vila de Iguaçu [sic] era um próspero porto fluvial 

21   MARQUES, Alexandre dos Santos.“Baixada Fluminense: da conceituação às problemáticas sociais contemporâneas.” In: 
VÁRIOS. Revista Pilares da História: Duque de Caxias e Baixada Fluminense. Ano 4,nº 6, abril/2006 – Edição conjunta: 
Instituto Histórico Vereador Thomé Siqueira Barreto/Câmara Municipal de Duque de Caxias e Associação dos Amigos do 
Instituto Histórico. – p.: 7.



localizada às margens do Rio Iguaçu [sic], estrategicamente lo-
calizada na rota estabelecida entre o porto do Rio de Janeiro e 
os caminhos que levavam as Minas Gerais.”   Embora o autor 
concorde que a referida vila teve sua criação somente através de 
um decreto, em 1833, supomos que sua afirmação supracitada 
vise enfatizar os motivos que, paulatinamente, conduziram à 
criação da mesma. Os vários portos fluviais da região, bem como 
osos caminhos terrestres criados desde o século XVII, acompanha-
vam a demanda pelo escoamento da produção da serra para a ca-
pital e, daí para o mercado exterior. O caminho inverso também 
era percorrido, sendo essas vias fundamentais para o abasteci-
mento da região sudeste.
Tais caminhos foram também importantes para o crescimento 
dos povoados estabelecidos no entorno dos portos e capelas e 
que configuraram, a partir do século XVII, na formação das fre-
guesias. No auge da produção aurífera, substituíram algumas ca-
pelas dos primórdios dos tempos coloniais.Apesar da dinamiza-
ção espacial, Rafael Oliveira ressalta que a sede da Vila de 
Iguassu ganhou maior dinamismo no século XIX:
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 “Iguaçu, antes do alvorecer da expansão cafeeira que pro-
porcionou nova configuração espacial com a abertura da 
Estrada do Comércio, se apresentava apenas como um 
ponto no caminho entre o Rio de Janeiro e o porto de Pilar 
ou Estrela. Seu espaço se encontrava organizado nos limi-
tes de influência da Igreja N. S. da Piedade do Iguaçu e do 
Porto de Iguaçu, juntamente com algumas moradias. Du
rante o início das relações econômicas do século XVIII, por 
conta da extração do ouro, entre as Minas e o Rio de 

22   SIMÕES, Manoel Ricardo. “Da Grande Iguaçu à Baixada Fluminense: emancipação política e reestruturação espacial”.In: 
OLIVEIRA, Rafael da Silva (org.). Baixada Fluminense: novos estudos e desafios.Rio de Janeiro: Ed. Paradigma, 2004. – p.p.: 
49-50. 



Janeiro, Estrela - que estava situada no quilômetro zero do 
Caminho de Garcia Pais, tendo como variante o Caminho 
do Proença - é que se destacava como a mais imponente.”23

 A criação da Estrada do Comércio, em 1822, e de sucessivas 
estradas ao final do oitocentos, coroaram o desenvolvimento de 
Iguassu, atrelado agora ao escoamento da produção cafeeira do 
Médio do Paraíba Fluminense.Em 1833, foi criado o município 
de Iguassu, formado pelas freguesias de N. Srª. da Piedade do 
Iguaçu, N. Srª. da Piedade do Inhomirim, Santo Antônio de Jacu-
tinga, N. Srª. do Pilar, São João de Meriti e N. Srª. da Conceição 
dede Marapicu, desmembradas do Rio de Janeiro.Entretanto, em 
1835, um novo decreto extinguiu a Vila de Iguassu, desmem-
brando-a e integrando-a às Vilas de Vassouras e Magé. Em 1836, 
outro decreto colocaria as freguesias de Iguaçu, Marapicu, Jacu-
tinga e Pilar subordinadas à jurisdição de Niterói. A indignação 
dos políticos iguaçuanos foi determinante para que, ainda ao 
final do ano de 1836, a Assembleia Legislativa Provincial resta
belecesse a Vila de Iguassu, por meio da Lei nº 57. Contudo, a 
freguesia de Inhomirim manteve-se nos limites territoriais de 
Magé. Em 1846, Iguassu sofreu novo processo de fragmentação, 
perdendo a freguesia de N.Srª. do Pilar, integrada à Vila de Es-
trela. Em 1855, a Vila de Iguassu ampliou as suas fronteiras, com 
a criação da freguesia de Sant́anna de Palmeiras. 
 Toda essa dinâmica territorial foi incrementada ainda mais 
pela chegada dos primeiros trilhos que cortaram essas fregue-
sias. Como destaca, mais uma vez Rafael Oliveira, data de 1840 
o primeiro projeto prevendo a implantação de uma ferrovia na 

23   OLIVEIRA, Rafael da Silva. “O ouro e o café na região de Iguaçu: da abertura de caminhos à implantação da Estrada de 
Ferro.”In: VÁRIOS. Revista Pilares da História: Duque de Caxias e Baixada Fluminense. Ano 3,nº 4, maio/2004 – Edição 
conjunta: Instituto Histórico Vereador Thomé Siqueira Barreto/Câmara Municipal de Duque de Caxias e Associação dos 
Amigos do Instituto Histórico. – p.: 12.



localidade, ligando a Vila de Iguassu a qualquer ponto da baía.-
Quase uma década depois, um novo projeto que, assim como o 
primeiro não chegou a sair do papel, previa a ligação entre a fre-
guesia de Santo Antônio de Jacutinga e o rio Guandu, com possi-
bilidade da abertura de um ramal até a Vila de Iguassu. Assim, 
indubitavelmente, procurava-se modernizar a região, sempre vi-
sando facilitar o transporte da produção do café, produto respon
sável pela dinâmica da economia brasileira durante o Segundo 
Reinado. Apesar das proposições de ‘modernização’ inseridas no 
contexto mundial da Revolução Industrial, percebe-se um gra-
dual processo de perda do vigor da Vila de Iguassu, balizada pela 
crise do café fluminense, pelo término da escravidão e pelo des-
locamento do eixo de circulação, a partir da construção da Estra-
da de Ferro D. Pedro II. 
 Mas que condições contribuíram para esse colapso? De 
acordo com Sonali Maria de Souza, a imagem da Baixada Flumi-
nense como um local alagadiço e insalubre remonta o abandono 
experimentado pela região, após o apogeu da atividade canaviei-
ra.     Considerando-se também o desmatamento e o rápido empo-
brecimento do solo, experimentado após breve experiência com 
o café, as condições físicas intrínsecas ao local - isto é, uma 
região de extensas planícies e muitos rios - foram potencializa-
das. O assoreamento dos rios se tornou um processo acelerado e 
fez com que as planícies, antes utilizadas para o cultivo da cana 
e outros gêneros que visavam ao abastecimento da capital, se 
transformassem rapidamente no celeiro de males como o cólera-
-morbo e o paludismo. Tais eram as condições da referida região, 
ainda na segunda metade do século XIX.
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24  Idem. – p.p: 16-17. 
25  SOUZA, Sonali Maria de.Da laranja ao lote: transformações sociais em Nova Iguaçu. Tese de Doutorado, PPGAS/Museu 
Nacional/UFRJ, Rio de Janeiro: 1992. – p.: 26.



As laranjas entram em cena

Em aparente contradição ao estado de abandono verificado no 
local, destacamos a chegada dos trilhos da Ferrovia D. Pedro II, 
no ano de 1858, como fator que provocou profundas alterações 
no panorama local. A chegada dos trens à Baixada Fluminense 
acabou por sepultar de vez as localidades que haviam se desen-
volvido às margens desses caminhos ou portos fluviais, uma vez 
que as mercadorias agora, tinham essa nova via de escoamento 
maismais rápida e econômica. Por outro lado, a inauguração da linha 
férrea significou o deslocamento do eixo da ocupação humana 
para núcleos urbanos às margens dos trilhos. Data de 1862 a 
transferência da sede da Vila de Iguassu, de Cava para Maxam-
bomba, uma das estações da nova ferrovia. Quase trinta anos 
depois, enquanto a “velha Iguassu” se esvaziava por completo, 
Maxambomba é elevada à categoria de cidade, já sob a Repúbli
ca Brasileira. Em 1916, teria seu nome alterado para Nova Iguas-
su, homenageando a antiga e decadente vila.

Todas essas transformações ocorriam em paralelo à introdução da 
citricultura em diversas localidades que hoje compõem a Baixada 
Fluminense, particularmente na Vila de Iguassu. O cultivo da la-
ranja surge como alternativa para a extensão das terras erodidas 
por séculos de cultivo desregrado da cana, da mandioca e do café, 
além do desmatamento indiscriminado de considerável área 
verde, com intuito de expandir as áreas cultiváveis, comercializar 
madeiramadeira e fabricar carvão. Os proprietários rurais enfrentaram a 
desvalorização fundiária e a crise econômica com o investimento 
no cultivo da laranja por meio da venda de glebas ou o seu arren-
damento. De acordo com Sonali de Souza, essas terras também 
eram utilizadas para a implantação de barracões destinados ao be-
neficiamento das laranjas. 



A autora acrescenta ainda que, “vários desses barracões eram de 
propriedade dos maiores produtores de laranja, que em geral 
controlavam também as firmas de exportação do produto.” 6
Esta constatação nos permite perceber que, para a população do 
local, a posse da terra ainda se configurava como um padrão de 
status a ser almejado.
  Embora, admita-se, tenha havido uma mudança na hegemo-
nia sócio-política da região, a posse da terra continuava sendo 
um paradigma para a organização dessa sociedade. Recorremos 
mais uma vez à obra de Sonali de Souza, que afirma que:  

Assim sendo, a citricultura se difundiu rapidamente pela Baixada 
Fluminense, adequando-se ao modelo econômico de base agrário-
-exportadora incentivado pela república brasileira, a despeito do 
estabelecimento de uma nova ordem mundial, balizada pelo 
avanço do Capitalismo. Inserido nessa perspectiva, destaca-se a 
figura do político fluminense e intelectual orgânico dos ruralistas   
Nilo Peçanha, nascido em Campos, com destaque no regional e 
nacional.nacional.
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“As famílias proprietárias de terra desde o século passado, 
estabelecidas no município, não foram as que mais lucra-
ram com esse processo, muito embora dele também partici-
passem. (...) Os maiores produtores foram, entretanto, a 
Companhia Fazendas Reunidas Normandia – de capital 
proveniente da cidade do Rio de Janeiro -, e Antônio de Oli-
veira e Irmãos – de origem portuguesa.” 

26  SOUZA, Sonali Maria de.Op. Cit.. – p.: 54.
27  Idem.Ibidem.
28   MENDONCA, Sonia Regina de. “A reação ruralista.”In: ____________. Ruralismo Brasileiro (1888-1931).São Paulo: 
Hucitec, 1997.



Tendo chegado ao poder no Estado do Rio de Janeiro em 1903, 
tratou de desenvolver “programas de recuperação econômico-
-financeira para o estado.”   Tais programas incluíam políticas 
de amparo ao transporte das laranjas junto às companhias transa-
tlânticas, visando à redução das taxas do frete em 50% e maiores 
cuidados quanto à conservação das frutas.   Esse projeto se arti-
culava a uma premissa maior que, segundo Marieta de Morais 
Ferreira, marcaria sua administração e consistia em:

Em 1909, já como presidente da república haja vista a morte de 
Afonso Penna, Nilo Peçanha deu início a consideráveis obras de 
saneamento, drenagem dos pântanos e retificação dos rios da Bai-
xada Fluminense. Articulado com as lideranças políticas flumi-
nenses, que buscavam maior expressão no cenário nacional, 
passou a considerar a laranja como um potencial substitutivo ao
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“...um severo programa de saneamento das finanças públicas 
que visava reduzir os gastos do estado e ampliar a receita 
através de modificações no sistema tributário, e ainda pela 
implementação de um conjunto de medidas destinadas a in-
centivar a produção. Mesmo sem abandonar a cafeicultura e 
a lavoura açucareira, Nilo via na diversificação da agricul-
tura a principal saída para a crise da economia fluminense. 
Tal convicção vinha reforçar a visão agrarista, então em 
voga, que exaltava a agricultura como atividade básica da 
nação, apontando como evidência lógica dessa afirmação a 
dependência das cidades em relação ao campo.”

29   FERREIRA, Marieta de Moraes. “A elite política fluminense: projeto e trajetória”. In: _____________. Em busca da Idade do Ouro: as 
elites fluminenses na Primeira República (1889-1930).Rio de Janeiro: Editora UFRJ/Edições Tempo Brasileiro, 1994. – p.: 21.
30   Tais taxas teriam decrescido de 20$000 para 10$000 o milheiro da fruta.SOARES, Maria Terezinha Segadas.Nova Iguaçu: absorção de 
uma célula urbana pelo grande Rio de Janeiro.Nova Iguaçu: IBGE, 1962. – p.: 205.Apud.PEREIRA, Waldick.Cana, café & laranja: história 
econômica de Nova Iguaçu.Rio de Janeiro: FGV/SEEC, 1977. – p.: 115.
31  FERREIRA, Marieta de Moraes.Op. Cit. – p.: 22.



café, à cana de açúcar e/ou à borracha na pauta das exportações.
FoiFoi nessa conjuntura que se deu a criação do Ministério da Agri-
cultura. Entretanto, somente a partir desses esforços aos níveis 
federal e estadual é que se verificou um interesse das esferas mu-
nicipais em tomar medidas que favorecessem o cultivo da laran-
ja. Entre tais medidas, citamos obras de saneamento e abasteci-
mento de água à cidade de Nova Iguaçu, reconstrução de estra-
das de rodagem ligando os pólos produtores à sede do município, 
calçamento e prolongamento de ruas, iluminação de praças etc.-
Destacamos dentre estas, a chegada da iluminação elétrica a 
Queimados  , que após idas e vindas, tornara-se sede do Segundo 
Distrito de Nova Iguaçu,  antes sediado em Marapicu. Sendo 
Queimados uma das estações da Estrada de Ferro Central do 
Brasil,   seu núcleo populacional e a sua importância econômica 
atrelada ao escoamento da produção da laranja pela via ferroviá
ria, acabaram por contribuir para a superação de Marapicu em 
importância.
 O Município de Nova Iguaçu, nos anos 30, tornou-se o prin-
cipal exportador de laranjas do país, sendo a cidade nomeada de 
‘California Brasileira’ e ‘Cidade Perfume. A partir do sucesso al-
cançado pela laranja brasileira no cenário mundial, passou-se a 
verificar em Nova Iguaçu a organização de agremiações ruralis-
tas, como o Sindicato Agrícola de Iguaçu, fundado em 1923 pelo 
farmacêutico Sebastião Herculano de Matos. Esta agremiação 
tinha por finalidade agregar os interesses dos citricultores da 
região em defesa dos interesses locais.  A partir de 1924, já sob 
a denominação de Associação dos Fruticultores de Nova Iguaçu, 
a entidade deu passos decisivos no sentido de estimular ainda 
mais o desenvolvimento da citricultura iguaçuana. Em 1929, 
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32   PEREIRA, Waldick.Op. Cit. – p.: 120.SOUZA, Sonali Maria de.Op. Cit.. – p.: 127.
33  O nome Maxambomba foi mudado para Nova Iguaçu, em 1916.Em 1919 foi criada a Prefeitura Municipal.PEREIRA, Waldick. Op. Cit. 
– p.: 123.
34   O nome da ferrovia foi mudado de D. Pedro II para Central do Brasil com o advento da República, em 1889.



o então presidente da república Washington Luís, em visita a 
Iguaçu, em atendimento ao convite da Associação, contribuiu 
para que alargasse o prestígio político dos ruralistas da região. 
Segundo Waldick Pereira, na relação de sócios da Associação de 
Fruticultores de Nova Iguaçu, datada de 1933, figura apenas um 
citricultor da região de Queimados, de um total de 35 sócios.  Tal 
afirmação nos remeteu a pensar os motivos da participação inex-
pressiva nos quadros da referida agremiação. pressiva nos quadros da referida agremiação. 
 Possivelmente, a resposta a essa indagação está relacionada 
à fragilidade econômica do Distrito de Queimados no inicio dos 
anos 30, como afirma Sonali de Souza. Segundo a autora, “a 
área de Queimados, marcada pela presença de montanhas e pân-
tanos, foi basicamente ocupada pelo latifúndio e, por isso, apre-
sentava fraco  povoamento.”   Logo, a região de Queimados 
apresentava grandes extensões de terras controladas por poucos 
proprietários, o que de certa forma contrariava a tendência geral 
da citricultura, que assentava-se no parcelamento/arrendamento 
das terras para o cultivo e beneficiamento do produto. Isso não 
significa, no entanto, que a produção de laranjas nessa área fosse 
pequena.Todavia, a produção estava concentrada nas mãos de 
poucos proprietários rurais. Acreditamos que este fato contri-
buiu também para uma emancipação tardia, em relação aos dis
tritos iguaçuanos que se desmembraram anteriormente, originan-
do as cidades de Duque de Caxias, Nilópolis e São João de 
Meriti, ainda na década de 40 do século XX. Posteriormente re-
tornaremos a esta reflexão. 
 Apesar da emergência de novas oligarquias no âmbito fede-
ral a partir do Golpe de 30, o incentivo à agricultura prosseguiu 
durante o governo Vargas. Embora Vargas defendesse um plano
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35   Tratava-se de José Marques dos Santos. PEREIRA, Waldick. Op. Cit. – p.: 132.
36  SOUZA, Sonali Maria de. “A memória dos laranjais na cidade dos loteamentos: considerações sobre os efeitos sociais da urbanização em 
Nova Iguaçu no período 1950-1970”.In: TORRES, Gênesis (org.). Baixada Fluminense: a construção de uma história: sociedade, economia, 
política. São João de Meriti: IPAHB, 2004. - p.: 142.



de industrialização para o país, denominado por ele de ‘moderni-
zação’, manteve-se atrelado aos interesses da agricultura, setor 
com o qual desejava costurar alianças. Torna-se emblemática tal 
postura com a visita de Vargas a Nova Iguaçu, em junho de 1931. 
Durante a visita, foi inaugurado formalmente um “Packing 
House” (barracão destinado ao beneficiamento da laranja) que, 
entretanto, já se encontrava em funcionamento.   Constatamos a 
preocupaçãopreocupação das agremiações ruralistas com o fomento à citri-
cultura, por meio da modernização da produção, conjugando 
assim, uma economia agrária a um irreversível processo de in-
dustrialização de nível mundial. Esse incremento trazia, em seu 
bojo, iniciativas outras, tais como: a instalação de uma indústria 
secundária da citricultura, a chegada da energia elétrica, constru-
ção de um hospital e instalação dos primeiros bancos no territó
rio iguaçuano, promovendo uma gradual urbanização do municí-
pio de Nova Iguaçu. 
 As possibilidades de empregos geradas pela citricultura 
atraíam considerável número de trabalhadores a Nova Iguaçu, 
ainda que em muitos casos o trabalho fosse temporário, ligado à 
época da colheita/beneficiamento da laranja. Esse deslocamento 
populacional fez com que o número de habitantes do município 
saltasse de 33.396 para 140.606, entre os anos de 1920 e 1940. 
Este crescimento, no entanto, não se deu de forma homogênea 
emem todo o território iguaçuano. Boa parte dessa população se 
concentrou em São João de Meriti, Nilópolis e Duque de Caxias, 
que já apresentavam, então, um considerável processo de urbani-
zação. Em menor escala, mas também expressiva, foi a migração 
para os distritos agrícolas, dentre os quais, Queimados. Soman-
do-se os distritos agrícolas de Nova Iguaçu, Cava, Bonfim e 
Queimados, estima-se que o aumento populacional verificado 
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38   O crescimento populacional de Duque de Caxias se efetivou motivado pela proximidade com a capital federal, a construção da Rio-Petro-
polis (1928), a instalação de núcleos coloniais e da Fábrica Nacional de Motores (1942). 



nas mesmas duas décadas foi de 18.707 para 43.167.
  Apesar dos investimentos, o esplendor da laranja estava 
com os seus dias contados. Uma conjunção de fatores levaria à 
ruína da citricultura iguaçuana. A chegada da chamada ‘mosca 
do Mediterrâneo’, um parasita que atacou os laranjais, princi-
piou a brusca derrocada da citricultura, no período assinalado 
como o auge da produção. A praga infestou a plantação e, 
“apesar de todas as tentativas para sua extinção, resistiu até a 
decadênciadecadência total dos laranjais.”   Concorrendo ainda para a der-
rocada da citricultura, temos como causa exógena, a eclosão da 
Segunda Guerra Mundial, em 1939.  A paralisação do tráfego 
marítimo entre Brasil e Europa e os racionamentos de combustí-
vel e energia geraram um “encalhe” das laranjas. O grosso da 
produção era voltado para o mercado externo e não encontrava 
saída satisfatória no mercado interno, como podemos observar 
na tabela a seguir:
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Comercialização das safras de laranja entre 1941 e 1945

Safra
(Ano)

1941             888.844             665.800       1.554.64          38.217

1942            553.142             690.000           1.243.142   22.810

1943            546.175             580.000           1.126.175   23.108

1944            550.161             610.000           1.160.161   22.916

1945            554.147             780.000           1.334.147   29.966

FONTE: Agência Municipal/IBGE, 1946:5.
* em número de caixas. 

Mercados 
Externos*

Mercados 
Nacionais*

Total de
Caixas

Valor
(Cr$)

39   SOARES, Maria Terezinha Segadas.“Nova Iguaçu: absorção de uma célula urbana pelo Grande Rio de Janeiro.”Nova Iguaçu: IBGE, 
1962.Apud.: SOUZA, Sonali Maria de.Op. Cit.. – p.p.: 67-68.40  Waldick. Op. Cit. – p.: 144.
41   Segundo Sonali Maria de Souza, este também foi o ano de maior produção comercial do município, totalizando 2.111.618 caixas de 
laranjas, das quais, pouco mais da metade seria destinada à exportação. SOUZA, Sonali Maria de.Op. Cit.. – p.p.: 74-75.
42   Idem. Ibidem.



Além disso, os órgãos federais criados anteriormente visando à 
proteção dos interesses dos produtores se mostravam inaptos até 
mesmo para as medidas de combate à mosca. O resultado era de-
gradante e fechava o ciclo de destruição da economia citriculto-
ra: as laranjas apodreciam nos pés, aumentando ainda mais a 
proliferação das larvas da mosca do Mediterrâneo.
 Com o término da guerra e a renúncia de Vargas, houve 
ainda tentativas de reerguimento da atividade citricultora em 
Nova Iguaçu, com a criação do “Dia da Laranja”, em 22 de se-
tembro de 1946, pela Prefeitura Municipal. Por essa mesma oca-
sião, houve a I Exposição de Frutos Cítricos. Entretanto, tais es-
forços não fizeram o curso dos acontecimentos retroceder. O tér-
mino Grande Guerra foi acompanhado por um processo de recu
peração dos mercados europeus e, consequentemente, a recupe-
ração da produção da laranja em outros paises. Paulatinamente, 
as terras ocupadas por extensos laranjais foram sendo, mais uma 
vez, desmembradas e parceladas, dando lugar aos loteamentos, 
acelerando a urbanização de vários distritos de Nova Iguaçu. 
Essa fragmentação espacial foi uma das forças propulsoras dos 
processos de emancipação dos distritos iguaçuanos, iniciados 
ainda na década de 40, como já fora mencionado anteriormente. 
Esta pesquisa visa, portanto, recortar e analisar o processo de 
emancipação tardia de Queimados. Campo ainda pouco desbra-
vado, apresentou-se como desafio. Por meio do registro de de-
poimentos de atores sociais envolvidos na emancipação, da in-
vestigação de periódicos e folhetos locais e documentos oficiais, 
buscamos compreender o processo estabelecido.



SEGUNDO  CAPÍTULO

A definição dos limites de 
Queimados, emancipação
e primeiro governo.

Afragmentação do espaço e a crescente urbanização, 
estimuladas pela débâcle da citricultura,  alimenta-
ram os movimentos emancipacionistas em Nova 
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Iguaçu. Contribuíram também para esse panorama, a execução 
dos projetos de saneamento da Baixada Fluminense e o impulso 
industrial verificado na capital, que atraía para o Rio de Janeiro, 
um número cada vez maior de pessoas oriundas de outras regiões 
do país. Esse fenômeno atingiu, majoritariamente, as regiões 
norte e nordeste, onde a população via na migração para os gran-
des centros urbanos, a possibilidade utópica da maior facilidade 
nana obtenção de sobrevivência. Nesse sentido, o êxodo rural pro-
vocou um inchaço demográfico na cidade do Rio de Janeiro. Na 
impossibilidade de se fixarem na capital, parte dessas pessoas se 
direcionava às periferias da capital, como a Baixada Fluminense, 
território limítrofe ao município do Rio de Janeiro.
 Compreendemos as emancipações de Duque de Caxias 
(1943) e de São João de Meriti e Nilópolis (1947), dentro desse 
contexto, ou seja: territórios que se configuraram como transbor-
do populacional da capital federal por um lado e, por outro, terri-
tórios ocupados pelos investimentos públicos como a instalação 
dos Núcleos Coloniais do São Bento, do Tinguá e de Duque de 
Caxias, da Fábrica Nacional de Motores (FNM), a abertura de 
corredores rodoviários (Rio-Petrópolis, Rio-São Paulo, Avenida 
Brasil etc). 
43  “Alguns citricultores, compreendendo que chegara ao fim o ciclo da laranja, procuraram salvar seu capital enterrado nos pomares e cháca-
ras. Muitos optaram pela transformação dos laranjais em loteamentos que, para facilitar, eram vendidos em prestações.”Waldick. Op. Cit. – 
p.: 146. 



Consideramos que o processo de emancipação em Duque de 
Caxias se encontra atrelado não somente à construção da Rodo-
via Rio-Petrópolis, à instalação dos núcleos coloniais e à instala-
ção da Fábrica Nacional de Motores em Xerém, mas também à 
presença da ferrovia, construída em fins do século XIX, inte-
grando o Rio de Janeiro a Raiz da Serra, e à proximidade em re-
lação à capital.
 De acordo com Manoel Ricardo Simões: 

 Dentro de Nova Iguaçu, os territórios de Duque de Caxias, 
São João de Meriti e Nilópolis já apresentavam uma maior densi-
dade demográfica e maior nível de urbanização desde a época 
dos laranjais, nos anos 30. Após a decadência da citricultura, 
lideranças locais iniciaram movimentações políticas voltadas 
para a fragmentação. Podemos afirmar que a partir da década de 
50, as primeiras articulações em prol da emancipação começa-
ram a se delinear também em Queimados, então sede do Segundo 
Distrito de Nova Iguaçu. A criação da Sociedade Pró-Melhora-
mentos de Queimados, em 1954, congregando comerciantes e 
lideranças políticas locais, funcionou como porta-voz desse mo-
vimento. Por outro lado, as comemorações em torno do centená-
rio da construção da estrada de ferro, em 1958, também fornece-
ram ocasião para que tal movimento adquirisse contornos mais 
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“aproveitando-se da redemocratização de 1946 e da fra-
queza dos políticos iguaçuanos, os nilopolitanos também 
conseguem a sua emancipação nas Disposições Transitó-
rias da Constituição Estadual de 1947, desmembrando-se 
de Nova Iguaçu. Na mesma leva, São João de Meriti 
também se emancipa de Duque de Caxias, colocando mais 
uma peça no xadrez político da Baixada.”

44  SIMÕES, Manoel Ricardo.Op. Cit. – p.: 53. 



definidos, uma vez que a construção da ferrovia sempre foi apro-
priada como um signo do progresso e da importância do local. 
Entrevemos indícios significativos dessa importância no texto 
abaixo, extraído de “O Centenário”:
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“A data é um marco de progresso na história de Queimados. 
Sua comemoração corresponde ao regozijo, ao júbilo que 
provoca em todas as mentes esclarecidas. Seu cunho será de 
caráter histórico, cívico e popular. (...) Teremos a visita de 
altas autoridades do governo, de políticos e de muita gente 
de fora. (...)Sem os festejos, ninguém viria. Sejamos pois 
otimistas e trabalhemos para que os Festejos do Centenário 
reperepercutam maravilhosamente no espírito de todos os quei-
madenses e daqueles que nos visitem...”

 O folheto “O Centenário” foi criado especialmente para os 
festejos do centenário da Estrada de Ferro. O evento foi utilizado 
como atrativo para as autoridades e ferramenta para as reivindi-
cações emancipadoras junto às autoridades municipais, esta-
duais e federais.   Possivelmente, a denominação do local é ante-
rior à implantação da estação ferroviária  e, segundo informa-
ções contidas no folheto, a data de comemoração dos cem anos 
da Estrada de Ferro é a mesma utilizada no período, para as co-
memorações do aniversário do local. Essa constatação nos per-
mite dimensionar o processo de apropriação ao qual nos
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45  O Centenário - Órgão da Comissão Organizadora dos Festejos do Centenário de Queimados. Queimados, 09/02/1958.Verificamos nas 
páginas desse folheto, os indícios mais consistentes da importância dessa data.Percebemos que o centenário da estrada de ferro se confunde 
com o centenário do local.Ver Anexo 7.
46   “O meu discurso foi, em síntese, um lembrete às autoridades municipais, estaduais e federais do município. (...) Ao meu ver, os governa-
mentais do Município, devem olhar com mais carinho para a população centenária do segundo distrito.” Artigo intitulado Serenol em gotas, 
assinado pelo Padre José Marques. Idem. – p.: 4.
47  “Alguns historiadores afirmam que o nome [Queimados] provém do episódio da morte dos chineses pela malária, em 1855, quando 
possivelmente os corpos das vítimas seguindo uma tradição oriental teriam sido queimados.(...)Alguns historiadores sustentam que o nome 
provavelmente nasceu do antigo arraial de Pouso de Queimados.Essa versão encontra respaldo num mapa de 1851 onde se faz menção desse 
arraial circunscrevendo o morro de Marapicu.” PRADO, Walter. Op. Cit. – p.: 169.



referimos. O mesmo folheto, de periodicidade semanal condicio-
nada à celebração, registra em outra edição, a necessidade de um 
levantamento da história do local, destacando ainda a metodolo-
gia a ser empregada para a consecução desse fim: “entrevistas 
dos mais velhos moradores de Queimados.”   Esse enunciado 
nos permitem inferir o esforço para a elaboração de uma memó-
ria coletiva que fundamentasse a construção de uma identidade 
queimadense. 
 A fim de melhor compreendermos a importância desses 
eventos para o fortalecimento do discurso de emancipação, nos 
baseamos nos pressupostos teóricos desenvolvidos por Pierre 
Bourdieu, no que se refere à formação da identidade regional. 
Para Bourdieu: 

 Pautando-nos no enunciado acima, entrevemos que em mo-
mentos como aquele vivenciado por Queimados a partir da 
década de 50, a definição de paradigmas históricos que
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“A procura por critérios ‘objectivos’ de identidade ’regio-
nal’ ou ‘étnica’ não deve fazer esquecer que, na prática 
social, estes critérios (por exemplo, a língua, o dialecto ou 
o sotaque) são objecto de representações mentais, quer 
dizer, de actos de percepção e apreciação, de conhecimento 
e de reconhecimento em que os agentes investem seus inte-
resses e os seus pressupostos, e de representações objectais, 
em coisas (emblemas, bandeiras, insígnias etc.) ou em 
actos, estratégias interessadas de manipulação simbólica 
que tem em vista determinar a representação mental que os 
outros podem ter destas propriedades e dos seus portado-
res.”49

48   O Centenário, 23/02/1958. – p.: 1. 
49  BOURDIEU, Pierre.“A identidade e a representação: elementos para uma reflexão crítica sobre a ideia de região.”In: ___________. O 
poder simbólico. Trad.: Fernando Tomaz. Lisboa: Difel, 1989. – p.: 112.
Os grifos são do autor.



sustentassem a necessidade da implantação de um governo autô-
nomo e desvinculado do município de Nova Iguaçu era de suma 
importância. Era necessário recortar do passado e euforizar, os 
fatos que se desejavam lembrar. Além disso: era necessário dar a 
estes fatos, uma leitura que atendesse às aspirações colocadas 
em evidência e, sob tal aspecto, a presença da ferrovia sempre 
foi um marco da História da Local.
 Inserido nesse contexto, pontuamos ainda a introdução e a 
atuação de novas forças sociais no cenário regional. O desenvol-
vimento de uma economia urbana em detrimento daquela basea-
da na produção de laranjas traz em seu bojo, novos interesses 
econômicos e a presença de atores sociais ou grupos que acumu-
laram capitais a partir da especulação imobiliária, ou seja: do re-
talhamento das fazendas e sítios, da formação dos loteamentos 
da comercialização de terrenos. Mesmo aqueles que conseguem 
superar o colapso da economia rural iguaçuana, são obrigados a 
se adaptar paulatinamente à nova conjuntura, investindo na espe-
culação imobiliária, comércio e inserção na vida pública. 
 Identificamos, nesse processo, um movimento de transfor-
mação de uma sociedade rural, frente urbanização galopante. 
Nesse processo são justapostos valores tradicionais, inerentes às 
típicas sociedades patriarcais rurais, aos valores introduzidos 
constantemente pela nova convivência urbana. Somando-se a 
esse cenário de novas e múltiplas confluências, Queimados foi 
impactada pela abertura da Avenida Brasil, em 1946 e da Rodo-
via Presidente Dutra, em 1951, encurtando as distâncias e pro-
porcionando o contato entre várias regiões de dentro e de fora do 
estado do Rio de Janeiro. Recortado pela Dutra, o território de 
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50   “Os exportadores abandonam o negócio da laranja e passam a se dedicar a outras atividades comerciais ou de serviços.Um destes ramos 
é o setor imobiliário, principalmente por receberem chácaras como forma de pagamento de dívidas por parte dos seus antigos proprietários.Es-
ta mudança econômica provoca um rearranjo na ordem política (...) No entanto, algumas famílias conseguem sobreviver à ‘débâcle’ da laranja 
e se consolidam no poder em alianças com grupos emergentes da nova economia, abandonando o conservadorismo rural e adotando discursos 
mais próximos do populismo urbano.”SIMÕES, Manoel Ricardo.Op. Cit. – p.: 54.



Queimados torna-se mais acessado. O novo corredor rodoviário 
torna-se valorizado, atraindo novos investimentos industriais e 
serviços.
  Essa intrincada relação entre o velho e o novo, o antigo e o 
moderno, fez parte também do imaginário que se desejava cons-
truir para legitimar as reivindicações de emancipação. Ao 
mesmo tempo em que as imagens da ferrovia e das duas supraci-
tadas rodovias, abertas em finais dos anos 40 e início da década 
seguinte, eram apropriadas no sentido de afirmar a imagem de 
progresso da localidade, parte da propaganda pró-emancipação 
se pautava no enaltecimento de aspectos ligados a uma pretensa 
identidade histórica, com bases ainda na Idade do Ouro do Impé-
rio e da laranja, exaltando-se ainda, as nobiliarquias locais e as 
tradições culturais recentes. Encontramos exemplo desse com-
plexo jogo de apropriações para a construção de uma memória 
coletiva no papel desempenhado pelas manifestações carnava-
lescas em Queimados. Ainda no carnaval do ano de 1958, a 
mática do Centenário da Estrada de Ferro se misturou à folia po-
pular, um dos signos mais tradicionais da região.
 Procuramos, então, ouvir pessoas que participaram dessa 
ocasião, buscando apreender o impacto da festividade no imagi-
nário popular. Sob esta perspectiva, o depoimento dado pela se-
nhora Imaculada Conceição Antunes dos Santos nos permite di-
mensionar essa premissa:

“Jamelão com muita honra, nós queremos balançar
senhor presidente eleito bota a turma pra enjambrar [sic]

Chegou o carnaval - que era o 
carnaval do centenário da cidade, né?!
[sic] - Carnaval do centenário
Só não brinca no Queimados
Quem é bobo ou é otário...”Quem é bobo ou é otário...”51

51   Depoimento da Srª. Imaculada Conceição Antunes dos Santos.Entrevista concedida em 26/08/2009.



 Durante sua fala, a entrevistada relembra a letra da música 
que embalou o carnaval do Queimados que, juntamente com o 
Guarany, eram os maiores clubes do local. Seucomentário sobre 
“o carnaval do centenário da cidade” nos permite inferir a presen-
ça de uma percepção de “cidade” no imaginário popular, que é 
muito anterior à criação da mesma por força do decreto de 1990. 
Percebemos que o “carnaval do centenário” foi amplamente valo-
rizado e divulgado em Queimados   e, embora contasse apenas 
sete anos de idade à época do evento, Dona Imaculada afirma que 
os festejos ficaram bastante marcados em sua memória.
 Porém, o Golpe de 1964 e a conseqüente implantação de um 
Regime Militar no Brasil viriam calar, momentaneamente, as ar-
ticulações em prol da emancipação. Durante os cerca de vinte 
anos de regime de exceção, não houve emancipações, um hiato 
que os geógrafos denominam inércia territorial.    Esse período 
da História Brasileira é lembrado, freqüentemente, pela cassação 
da liberdade e pela extrema violência utilizada pelo regime, com 
vistasvistas a silenciar movimentos oposicionistas. Nesse sentido, a 
década de 70 assinalou um recrudescimento no aparelho repressi-
vo do Estado. Por outro lado, essa década também marcou a difu-
são da ideia do “milagre brasileiro”. Tal premissa era pautada em 
uma política de desenvolvimento nacionalista, dando ênfase à in-
dustrialização brasileira, inicialmente à produção de bens de con-
sumo. Posteriormente, em nítida articulação com o panorama 
mundial bipolarizado pela Guerra Fria, passou-se à produção de 
bens intermediários e de capital. Segundo Francisco Carlos Tei-
xeira da Silva: 
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52   “Os bailes dos clubes foram um sucesso.Os dois grandes, o Guarany e o Queimados confraternizaram com visitas recíprocas de suas 
belas rainhas.Enfim, um carnaval ordeiro e bem animado.” O Centenário, 23/02/1958. - p.: 3. 
53   “Então isso ficou marcado bastante pra mim...”Entrevista concedida pela Srª. Imaculada Conceição, em 26/08/2009.
54  OLIVEIRA, Rafael da Silva.“Distintas noções de Baixada Fluminense: a busca do entendimento da constituição política da região – 
apresentação otimista sobre o seu crescimento latente”.In: ______________. (org.). Baixada Fluminense: novos estudos e desafios.Rio de 
Janeiro: Ed. Paradigma, 2004. – p.p.: 31-32.



“Tratava-se de tomar pé na chamada Segunda Revolução 
Industrial, com a construção de infra-estrutura ampliada, a 
produção interna de máquinas produtoras de máquinas e a 
incorporação dos setores de ponta, como a química fina, a 
informática, a indústria de armas e tecnologia nuclear. Este 
é largamente, o significado do II Plano Nacional de Desen-
volvimento/PND: concluir a industrialização do país.”

 Inserido nessa perspectiva, destacamos a instalação do 
Parque Industrial de Queimados, às margens da Rodovia Presi-
dente Dutra, em 1978. A presença desse pólo atraiu para o local, 
indústrias de grande porte, aumentando a arrecadação do muni-
cípio e também elevando o seu orçamento.   Ainda nos anos 70, 
citamos outros fatores que provocaram transformações no coti-
diano da população queimadense: a inauguração de uma linha de 
ônibus ligando Queimados ao Rio de Janeiro, em 1973, a pavi-
mentação da Estrada de Carlos Sampaio, em 1975 e a instalação 
de um reservatório d’água, em 1976, visando ao abastecimento 
da localidade. A inauguração do reservatório e do sistema de 
abastecimento contou com a presença do então presidente, Er-
nesto Geisel, sendo um evento de grande repercussão na região.-
Tais fatos foram convenientemente euforizados anos depois, 
como fatores a embasar os protestos e a luta pela autonomia polí-
tica do local. Pretendia-se sustentar o discurso de que Queima-
dos já era dotada de infraestrutura e economia forte suficiente 
para se autogerir. 
 Entretanto, questões básicas, como a saúde pública, ainda 
eram fonte de preocupação da população. O primeiro serviço de 
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55  SILVA, Francisco Carlos Teixeira da.“A modernização autoritária: do golpe militar à redemocratização 1964/1984”.In: LINHARES, 
Maria Yedda (org.).História Geral do Brasil.Rio de Janeiro: Campus, 1992. – p.p.: 374-375. 
56   SIMÕES, Manoel Ricardo.Op. Cit. – p.: 56.
57   “Os comerciantes e industriais, no entanto, deverão liberar seus funcionários às 15 horas, para permitir que eles vejam o Presidente, na 
Praça Santos Dumont.Em Queimados, tudo vai fechar antes das duas horas.”Jornal de Hoje.Nova Iguaçu, 22/10/1976.(capa) 
58  PAULO CÉLIO.Queimados: edição histórica.Queimados: Edição do autor, dezembro de 1990. – p.: 6.



saúde de Queimados, o Posto Médico da Pedreira, foi inaugura-
do a duras penas, na década de 1970, após longos anos de impas-
se. No final da década de 1950, a Sociedade Eloy Teixeira ini-
ciou a construção de um prédio, em terreno doado pela Prefeitura 
de Nova Iguaçu, que deveria abrigar o referido serviço de saúde. 
A construção foi financiada com recursos próprios, arrecadados 
por meio de festas e vários outros eventos que se revelaram, 
porém, insuficientes para levar as obras até o fim. O chamado 
“esqueleto”    ,permaneceu inacabado lideranças pró emancipa-
ção ressaltavam, não condizia com o tratamento dispensado a 
Queimados pela administração iguaçuana.
 A década de 70 ia chegando ao fim e, com ela, os protestos 
pela abertura política e a redemocratização se intensificaram 
pelo país. “O presidente Geisel, após inúmeras hesitações, ace-
lera a abertura política (...) Sob pressão da opinião pública dá 
continuidade a uma abertura ‘lenta, gradual e segura’...”    Essa 
abertura reflete uma retomada nos movimentos de emancipação, 
que permaneceram latentes durante os anos do regime de exce-
ção. Sob esse aspecto, começam ser delineadas as bases sobre as 
quais se assentarão os discursos a favor da autonomia queima-
dense. Nesse contexto, as fortes chuvas que castigaram a Baixa-
da Fluminense em 1981, particularmente Queimados, funciona-
ram como um catalisador das reivindicações da população por 
um governo que, ao menos, desse mais atenção aos anseios e às 
necessidades do lugar. Este episódio foi apropriado de maneira 
ressaltar o abandono dos moradores do, então segundo distrito 
de Nova Iguaçu que, segundo consta, ficou “alagado e entregue 
à própria sorte.”   Segundo Manoel Simões: 61
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“Nas áreas próximas ao centro do distrito sede e nos cen-
tros dos demais distritos, os investimentos públicos garan-
tem a existência de áreas com alto grau de atendimento das 
necessidades sociais (...). No entanto, a medida em que nos 
afastamos destas áreas, a falta de investimentos públicos 
deixa como resultado, um espaço onde a carência de in-
fraestrutura determina um baixo grau de atendimentos das 
necessidades sociais e, consequentemente, uma baixa qua-
lidade de vida para os seus moradores.”62

 Inserida nessa perspectiva, no ano seguinte, a eleição de um 
candidato à prefeitura de Nova Iguaçu que estivesse ligado à rea-
lidade queimadense parecia ir de encontro às aspirações popula-
res. Entretanto, segundo nos permite entrever Paulo Célio, na 
publicação comemorativa da emancipação de Queimados, a 
gestão de Paulo Leone Neto foi desastrosa a esse respeito.  O 
autor segue destacando ainda que, o processo de redemocratiza
ção em curso nos anos 80 forneceu terreno propício para que os 
discursos emancipacionistas ressurgissem. Ainda na administra-
ção de Leone Neto, cabe aqui ressaltar a sua proposta enviada à 
Câmara, em 1983, prevendo a criação de mais sete distritos em 
Nova Iguaçu: Miguel Couto, Lote XV, Heliópolis, Cabuçu, 
Austin, Comendador Soares e Engenheiro Pedreira.Segundo 
Paulo Célio, tal atitude se configurava uma deliberada tentativa 
de conter “a força dos movimentos organizados (...), de maneira 
a dificultar o sucesso de iniciativas libertárias, além de imple-
mentar dezenas de pequenas obras ‘feitas a sopapo’, nas regiões 
em questão.”64
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62  O autor analisa tais transformações no município de Nova Iguaçu.SIMÕES, Manoel Ricardo.Op. Cit. – p.: 58.
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administração Paulo Leone.O bastante para que se retomasse o processo de emancipação.” PAULO CÉLIO.Op. Cit.. – p.: 7.
64   Idem. – p.: 8.



 Dado o exposto acima, percebemos o delinear de dois movi-
mentos contrários: um, no sentido de manter a unidade iguaçua-
na e o outro, no sentido de reunir argumentos que permitissem a 
emancipação de alguns de seus distritos. A esse respeito, recor-
remos mais uma vez à estrutura teórica proposta por Pierre Bour-
dieu, que afirma que:

 De tal modo, tratamos de empreender uma análise dos discur-
sos que defenderam a emancipação queimadense, em uma opera-
ção de “desfazer grupos” em relação à matriz iguaçuana. Dialeti-
camente, entretanto, trata-se de “fazer um novo grupo”, selecio-
nando e ressaltando aquilo que se desejava “ver e fazer crer, dar a 
conhecer e fazer reconhecer” intrínseco a esse novo grupo. Sob 
esse aspecto, destacamos mais uma vez, os discursos construídos 
ao longo da segunda metade do século XX, no sentido de amalga-
mar um sentimento identitário em torno da população do, então, 
Segundo Distrito de Nova Iguaçu. Assim, a retórica emancipacio-
nista apoiou-se na relação dicotômica expressa pelos signos repre-
sentativos do progresso, como a ferrovia, a rodovia e o parque in-
dustrial; em oposição às mazelas de uma administração municipal 
negligente com um distrito que se considerava importante. Outro 
aspecto que merece destaque é o esforço pela definição de uma 
identidade ligada a limites que extrapolam noções meramente 
geográficas e que continuam a estabelecer a relação de pertença a 
uma comunidade citadina e a uma região específica:

“as lutas a respeito da identidade étnica ou regional (...) 
são um caso particular das lutas das classificações, lutas 
pelo monopólio de fazer ver e fazer crer, de dar a conhecer 
e de fazer reconhecer, de impor a definição legítima das di-
visões do mundo social e, por este meio, de fazer e desfazer 
grupos.”65

65  BOURDIEU, Pierre. Op. Cit. – p.: 113.



 “Os limites do 1º distrito invadem o centro de nossa 
cidade. Enquanto bairros longínquos como Cabuçu e Ma-
rapicu pertencem ao nosso Distrito, patrimônios queima-
denses como o Queimados Futebol Clube, o próprio cemi-
tério de Queimados e as grandes indústrias locais (Fires-
tone, Forjas e Cobrascon), de acordo com o atual traçado 
do município, pertencem ao subdistrito de Austim.”66

A concepção dos limites de Queimados, como podemos observar, 
concentra-se em ícones específicos que podem ser os já citados 
signos do progresso e da modernidade, ou locais que estão intrin-
secamente ligados ao passado histórico que se desejava lembrar e 
difundir. A alegoria nos parece bastante transparente: tratava-se 
de reivindicar a posse territorial de locais de reunião dos cidadãos 
queimadenses, quer vivos, quer mortos! Por ser um espaço de 
exercícioexercício da sociabilidade, ressaltamos o fato de que esse clube 
foi palco de reuniões nas quais se discutia a política local e regio-
nal, desde a sua fundação na década de 20. Além disso, ofereceu 
até a década final do último século, ocasião para as manifestações 
do carnaval local, transformado em referência de valores tradicio-
nais como diversão e tranquilidade na Baixada Fluminense. Como 
visto anteriormente, o carnaval também se encontrava intrinseca
mente ligado aos discursos de valorização de um passado ideal, 
que se desejava resgatar.
 Essa é a tônica presente também no ofício enviado pelo depu-
tado José Augusto Guimarães ao também deputado Paulo Ribeiro, 
então presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro, datado de 08 de agosto de 1984. Acompanhando o referi-
do documento, foram enviadas assinaturas de eleitores da 84 
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Zona Eleitoral, domiciliados no, então, Segundo Distrito de Nova 
Iguaçu. Dados presentes nesse ofício nos chamam a atenção na medida 
em que, através deles, podemos entrever os caracteres que embasavam 
o sentimento identitário dos reivindicantes.Assim, Queimados seria 
formado pelas localidades de Cabuçu, Marapicu, Algesur e Km 32 da 
antiga Rio-São Paulo.Ainda segundo este documento, o protesto pela 
emancipação estava ancorado nos seguintes pontos: 1) População esti-
madamada em 120.000 habitantes, dos quais, 23.000 são eleitores; 2) 
Centro urbano contando com cerca de 15.000 casas e 3) Arrecadação 
tributária de cerca de 30 milésimos da receita estadual.Soma-se a 
estes, evidentemente, a “vontade popular” e o argumento construído 
sobre o descaso de Nova Iguaçu para com o distrito. 
 Em 1988 o Brasil ganhava nova Constituição, no bojo da abertura 
política e da retomada da democracia. Concomitantemente, em Quei-
mados, realizava-se um plebiscito para decidir a autonomia do local. 
Entretanto, o alto índice de abstenções atribuídos aos eleitores de En-
genheiro Pedreira e Japeri revelaram dissonâncias internas no movi-
mento emancipacionista. Percebemos que estas regiões não estão entre 
aquelas que o abaixo-assinado expõe como integrando os limites do 
futuro município. Essa constatação parece corroborar a nítida existên-
cia de uma identidade regional atrelada a limites específicos que 
dariam origem ao futuro município. A partir daí, compreendemos 
melhor o sentimento de revolta manifesto no libelo da SAC, citado an-
teriormente: os queimadenses haviam sido, ao longo dos anos, cindi-
dos e reagrupados ao bel prazer de vários decretos, sem que isso, ne-
cessariamente, refletisse a noção identitária que foi sendo construída 
pela população. A frustração causada pelo resultado negativo do refe-
rido plebiscito desfez, momentaneamente, a “Comissão de Emancipa-
ção”, posto que alguns de seus membros optaram por concorrer às 
eleições pelo município de Nova Iguaçu. Entretanto, nenhum político 
ligado ao movimento emancipacionista foi eleito e, em fins de 1989, 
ano da primeira eleição para a Presidência da República aps o 



regime militar, formou-se a A.A.P.Q.: Associação dos Amigos para o 
Progresso de Queimados.
  A Associação referida, sob a orientação e influência do deputa-
do Paulo Duque, solicita novamente a emancipação de Queimados.-
Contudo, após a experiência negativa anterior, a liderança do movi-
mento buscou definir com apuro, os limites que balizariam o novo 
município. De tal forma, a exclusão dos eleitores domiciliados em 
Engenheiro Pedreira e Japeri, que já organizavam protestos pela sua 
própria emancipação, foi um dado importante do processo em curso. 
Da mesma forma, o grupo formado pela A.A.P.Q. optou pela exclu-
são também de Marapicu e Cabuçu do plebiscito e da formação que 
se pleiteava para o novo município, pois acordava-se que tais regiões 
mantinham vínculos muito mais estreitos com a matriz iguaçuana.
 Assim, em novembro de 1990, novo plebiscito se realizou, 
dessa vez definindo a emancipação de Queimados. A euforia da 
emancipação, contudo, não solapou um dos principais problemas 
identificados na região. Na revista editada em comemoração pelo 
nascimento do novo município, Paulo Célio aponta a “carência da 
oferta de trabalho” como fator preocupante para o exercício da cida-
dania em Queimados. Tal problema faz com que, segundo o autor, 
diariamentediariamente a população ativa de Queimados deixe a cidade para tra-
balhar nos municípios limítrofes ou mesmo no Rio de Janeiro. 
Assim, as questões locais ficam relegadas a segundo plano, pois o 
cidadão queimadense somente se volta para sua cidade buscando 
repouso.   Talvez se julgasse que a emancipação resolveria os proble-
mas sociais locais. Todavia, a realidade estrutural e a condição de pe-
riferia permaneceram imutáveis. 
 Apesar desses problemas, apenas um mês depois da realização 
do plebiscito, o então governador Moreira Franco aprovou a Lei 
1773, oficializando a criação do novo município. Entretanto, 
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as primeiras eleições só se realizariam no ano de 1992, quando foram 
eleitos prefeitos pelo Brasil inteiro. Desta forma, o novo município 
definia como seus limites: “Itaguaí (seguindo o leito do rio Guandu 
– de oleoduto até a linha de transmissão da Light) e Nova Iguaçu 
(Vila de Cava, Austin, Comendador Soares, Cabuçu e Engenheiro 
Pedreira)”   Acrescentamos ainda, à guisa de informação comple-
mentar, que de 1990 para cá, novos municípios foram criados: Japeri, 
queque se desmembrou de Nova Iguaçu, e Seropédica, desmembrado do 
município de Itaguaí.   Contudo, a unidade regional estabelecida por 
Queimados a partir do plebiscito de 1990 foi mantida até hoje.Tal 
unidade, que foi fruto de um processo gestado por décadas e forjado 
por meio de signos específicos, constituiu o ideário que uniu os cida-
dãos daquela região em torno do “ser queimadense”.
 Quando das eleições nacionais para a escolha de prefeitos, reali-
zadas em 1992, a população local elegeu um médico para primeiro 
administrador da cidade. Acreditamos que os manifestos contra anos 
de descaso da administração iguaçuana, que embasaram o movimen-
to emancipacionista, tenham sido levados em conta para essa esco-
lha, assim como os slogans forjados à época da campanha. Segundo 
depoimento do próprio Dr. Jorge César Pereira da Cunha, primeiro 
prefeito eleito da cidade de Queimados, o objetivo era fazer uma 
“prefeitura enxuta, com poucas secretarias,(...) esperar a questão da 
arrecadação do município para saber [até] onde podemos chegar...”          
Assim, a nova administração municipal contava com uma organiza-
ção relativamente simples, composta por apenas oito secretarias: a 
Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Desporto (SEMECD), Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico (SEMDE, que, entretanto, não foi ime-
diatamente implantada), Secretaria Municipal de Desenvolvimento
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Econômico (SEMDE, que, entretanto, não foi imediatamente im-
plantada), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e As-
suntos Fundiários (SEDRAF), Secretaria Municipal de Urbanismo 
e Meio Ambiente (SEMUMA, também não implantada imediata-
mente), Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
(SEOSP), Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) e Se-
cretaria Municipal de Economia e Finanças (SEMEF).
 A atuação dessas secretarias, no sentido de estabilizar o recém 
criado município, foi peça chave da gestão Jorge Pereira da Cunha. 
Como o próprio Dr. Jorge declara, em entrevista concedida em 
19/02/2011, sua gestão se dividiu em dois momentos distintos: a 
primeira metade, caracterizada por políticas que visavam organi-
zar a municipalidade e a segunda metade, onde se buscou prover a 
cidade de meios que consolidassem a sua autonomia política, es-
tendendo-a sob outros aspectos, como o econômico e o social. 
Nesse sentido, ressaltamos os esforços concentrados na construção 
de unidades de saúde e em melhorias das já existentes.Obras de sa-
neamento e pavimentação de ruas também foram priorizadas, no 
contexto de melhorar a saúde pública. A orientação foi similar, no 
que tange às unidades escolares. Ao assumir a prefeitura, Dr. Jorge 
enfatiza que, das catorze escolas municipais herdadas por Queima
dos, várias se encontravam em lastimável estado de abandono, 
chegando à própria ruína. Observamos que, ao longo de sua fala, o 
Dr. Jorge procura reafirmar a tese de que Nova Iguaçu não direcio-
nava investimentos suficientes para o seu antigo distrito. Além de 
tais questões, o Parque Industrial também foi alvo de políticas de 
incentivo, principalmente fiscal, para a atração de novas indús-
trias. Nas palavras do entrevistado, o objetivo era “superar o estig
ma de cidade dormitório”, que caracterizava Queimados.72
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 De tal modo, interpretamos os esforços empreendidos pela 
primeira administração municipal como forma de justificar os ar-
gumentos que sustentaram a necessidade de emancipação. Apoia-
da na dicotomia entre o progresso alcançado por Queimados e o 
descaso iguaçuano, tratava-se agora de demonstrar à população 
que votou a favor da emancipação no plebiscito de 1990, a capaci-
dade da cidade de “caminhar com suas próprias pernas”, sedimen
tando a identidade queimadense, em oposição àquela iguaçuana. 
Entendemos que, captar o apoio popular se revelaria o grande 
trunfo da primeira administração queimadense. Essa conquista 
ficou evidente quando da campanha eleitoral que elegeria o segun-
do prefeito de Queimados. Nessa ocasião, a grande maioria da po-
pulação considerava-se satisfeita em relação à gestão que se finda-
va e, consequentemente, apoiava o candidato da situação.



TERCEIRO  CAPÍTULO

Da emancipação aos dias de hoje:
a permanente construção da automia.

Queimados é hoje uma cidade com cerca de 137.870 
habitantes, distribuídos por 76,7 Km², segundo 
dados do IBGE. A cidade possui um único distrito.

Limita-se ao norte com o município de Japeri, ao sul, com Nova 
Iguaçu e Seropédica, a oeste, Seropédica e a leste, Nova Iguaçu. A 
base de sua economia são o comércio e a indústria,   esta última 
atividade representada pelo já citado Parque Industrial, instalado 
às margens da Rodovia Presidente Dutra em 1978. Há muito que as 
laranjas ficaram somente na lembrança das pessoas mais velhas da 
cidade. Os antigos carnavais também estão na memória de muitos. 
A A ferrovia, no entanto, continua sendo, mesmo com o passar de 
mais de um século, um dos principais meios de transporte entre 
Queimados e cidades vizinhas, bem como com o Rio de Janeiro, 
dando espaço a uma multiplicidade de relações sociais e econômi-
cas.
 Em pleno século XXI, a cidade ainda luta contra entraves que 
impedem que sua emancipação política, conquistada há duas déca-
das, se amplie sob todos os aspectos. Nesse sentido, observamos 
que o esforço iniciado, ainda na primeira administração, a fim de 
modernizar a cidade e provê-la de equipamentos públicos que per-
mitam o pleno exercício da cidadania, continua orientando as polí-
ticas públicas municipais. Observamos emergir então, argumentos 
que foram amplamente utilizados para justificar a necessidade de 
emancipação de Queimados e que, hoje, norteiam a maioria das 
políticas públicas postas em prática pelas últimas administrações.
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Tais políticas, ao nosso ver, pressupõe a tentativa de sedimentar a 
noção de progresso.A esse respeito, destacamos os pesados inves-
timentos destinados ao incremento do Parque Industrial, reforçan-
do o discurso da vocação tecnológica do município, estrategica-
mente posicionado entre as duas maiores metrópoles brasileiras: 
Rio de Janeiro e São Paulo, ligadas pela Rodovia Presidente Du-
tra.Somados a esse esforço, percebemos uma preocupação em rea
lizar obras de urbanização, como saneamento e asfaltamento de 
ruas em diversos bairros, imprimindo assim, a concepção de uma 
cidade moderna.
 Ao final do ano de 2010 e início de 2011, a atual administra-
ção se empenhou em divulgar em jornais de circulação local e esta-
dual, os resultados de investimentos nas áreas supramencionadas. 
A ênfase no Parque Industrial é patente.   As questões ligadas à 
educação e à saúde também aparecem, com destaque para o au-
mento de matrículas na rede municipal, que oferece desde a Edu-
cação Infantil ao Primeiro Segmento do Ensino Fundamental. Para 
os demais segmentos, incluindo o Nível Superior, são enfatizadas 
as parecerias entre os governos municipal e estadual, no intuito de 
proporcionar à cidade cursos técnicos/profissionalizantes, como o 
CETEP/FAETEC e o Centro Vocacional Tecnológico. Outros des-
taques são a implantação do Pré Vestibular Social e a parceria fir-
mada com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para a im-
plantação de um campus na cidade. 
 No âmbito da saúde pública, a ênfase recai sobre a construção 
da UPA 24 horas, programa instituído pelo governo estadual e as 
obras nos setores de emergência e ambulatório do Hospital Geral.
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instalam no Distrito Industrial, gerando 1.622 empregos e impulsionando a economia de Queimados.Hoje são 13 [empresas].Daqui a um 
ano poderão ser mais de 30 indústrias.” O mesmo tom se repete em reportagem de duas páginas, publicada no mesmo jornal, em 19/03/2011, 
cujo o título é: “Distrito Industrial alavanca a economia de Queimados:em dois anos, número de empresas instaladas quase quintuplicou. E 
vem mais por aí.”



Lembramos que a construção de um hospital é reivindicação 
antiga da população e remonta as primeiras manifestações em 
torno dos signos identitários que, mais tarde, iriam reforçar a ne-
cessidade de emancipação. De acordo com relatório divulgado 
pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, referente ao município 
de Queimados, no ano de 2009, a situação da rede de saúde era a 
seguinte:

Estrutura dos estabelecimentos com tipo de atendimento prestado
no município - Dez/2010
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Unidade móvel pré-hospitalar (urgência/emergência)

Unidade móvel terrestre

Unidade de vigilância em saúde 1

0

0

Fonte: Estudos socioeconômicos dos municípios do estado do Rio de 
Janeiro: Queimados.TCE/RJ Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro, ano: 2011. – p.: 48.

Apesar de, segundo os informativos veiculados pelo governo mu-
nicipal, a situação da saúde pública tenha sido alvo de políticas pú-
blicas que visam a sua melhoria, como a implantação do Programa 
de Saúde da Família, a situação do município ainda merece aten-
ção. Acreditamos que a permanente necessidade de deslocamento 
para os municípios vizinhos, particularmente Nova Iguaçu, em 
caso de emergências, repercute negativamente no imaginário po
pular que se deseja construir, acerca da autonomia da cidade. Cria-
-se um impasse. Baseando-nos em conceitos de Pierre Bourdieu, 
acreditamos que o movimento de desfazer grupos, em relação ao 
município matriz, no caso Nova Iguaçu, torna-se inconcluso. Da 
mesma forma, o movimento, denominado por Bourdieu como o 
fazer grupos, ou seja: a formação de um grupo desvinculado do 
município matriz, com identidade autônoma, torna-se inviável, na 
medida em que ainda são mantidas relações de dependência como 
a que envolve a demanda de um deslocamento constante na ques-
tão da saúde pública. 
 Indubitavelmente, as iniciativas públicas citadas representam 
importantes passos, no sentido da consolidação do sentimento de 
coesão da população queimadense em torno de sua identidade. En-
tretanto, admitimos que essa construção é um processo contínuo e, 
sob esta perspectiva, consideramos que ainda há uma longa traje-
tória para que a identidade queimadense se consolide. Ainda se-
gundo o Estudo Socioeconômico, divulgado pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro em 2009, a cidade de



Queimados possui um número relativamente pequeno de equipa-
mentos culturais: apenas um teatro e uma biblioteca públicos, 
nenhum cinema ou museu. Muito além de significar o permanente 
deslocamento da população para municípios próximos, dotados de 
tais equipamentos, a ausência de espaços como museus ou centros 
culturais, por exemplo, deixa entrever também, a ausência de um 
espaço de referência para a perpetuação da memória local. Assim, 
nana condição de processo de construção permanente, acreditamos 
que a criação e manutenção desses lugares de referência, onde os 
signos identitários já consagrados possam ser constantemente vi-
sualizados e relembrados, sejam fundamentais.
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Nossa
Terra



Igreja de Nossa Senhora da Conceição. – Década de 1930. 
Sua construção foi iniciada em 1878, logo após a inauguração da 
estação ferroviária de Queimados.



Praça Cel. Peregrino de Azevedo, à frente da Igreja Nossa Senho-
ra da Conceição – Década de 1940.



Obras de reconstrução da Igreja de N.Sr.ª da Conceição - 1951. Após seu 
desmoronamento em fins da década de 1940, a parte superior da fachada 
(frontão) se transforma no que conhecemos hoje. – Foto tirada da pers-
pectiva da antiga Estrada Passa Vinte, hoje Avenida Vereador Marinho 
Hemetério de Oliveira.



Fachada da Igreja de N.Sr.ª da Conceição, após a reforma  de 1951. - 
Década de 1970. A praça tem seu nome mudado: de Praça Cel. Pere-
grino de Azevedo para Praça N.Sr.ª da Conceição, em 1959.



Contrução da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em terreno doado por 
Guilherme Weinschenck - Década de 1960.



Estação de Queimados - 1932



Vista parcial da atual Avenida Irmãos Guinle - Década de 1940



Pátio da Estação de Queimados. 1932. 
Pilha de lenha para abastecimento das locomotivas.



Vista parcial da Estação de Queimados. – Fim da década de 1950.



Comércio à margem da estação - 1969 
Bar do Juca do Varejo, demolido em 1977 para construção da passa-
rela. Ao lado, ponto de táxi na Avenida Getúlio de Moura, atual Aveni-
da Eloy Teixeira.



Passarela de pedestre ligando os dois lados de Queimados - 1969 . 
Ao fundo, início da Avenida Dr. Pedro Jorge.
Foto: Studio Amaury.



Vista da Estação de Queimados - 1964 
À esquerda da imagem temos a cancela e, à Armazém do Sr. Adbul e a 
Loja de Material de Construçao do Joãozinho.



“Vista do Cine Centenário”(prédio centro da imagem) inaugurado 
logo após os festejos do centenário da estação ferroviária, em 
1958, na atual Avenida Irmãos Guinle. Em cartaz: "No Tempo dos 
Bravos". Produção brasileira de 1964, ano em que esta fotografia 
foi produzida.



Fachada do Cine Queimados, primeiro cinema da cidade, situado na 
atual Avenida Eloy Teixeira. – Década de 1950. 
Em cartaz: “E o mundo se diverte”, produção brasileira, estrelada 
por Oscarito em 1948. 



Lotação que fazia o itinerário Queimados-Nova Iguaçu – 1958.



Vista parcial da Rua Getúlio de Moura, atual Avenida Eloy Teixeira. – 
1932.



Mercado São Francisco, esquina da Estrada do Rio D́Ouro (atual 
Avenida Dr. Pedro Jorge) com Avenida Getúlio de Moura (atual Aveni-
da Eloy Teixeira). – 1972.



Vista parcial da Avenida Irmãos Guinle, esquina com a Praça N.Sr.ª 
da Conceição - Década de 1950.



Avenida Irmãos Guinle - Década de 1950.
No canto direito da imagem, residência da Dona Alice Mattos da 
Costa Fereira, local em que até o final da década de 1960 funcionou 
como Agência Postal dos Correios.



Laranjais do Segundo Distrito de Nova Iguaçu (Queimados). - Sem 
data.



Construção da primeira adutora do 
Guandu - Década de 1940. Nestas 
imagens vemos o Rio Guandu no mo-
mento em que sofreu a ação transfor-
madora do homem. O Rio Guandu, a 
partir da Emancipação, passou a ser 
utilizado como marco delimitado 
entre os municípios de Queimados e 
Itaguaí. Contudo, em 1995, Seropédi-
ca se emancipou de Itaguaí e passou a 
fazer fronteira com Queimados, tendo 
o Guandu como limite. Antes de ser o 
rio enorme e caudaloso que conhece-
mos hoje, ele era apenas um riacho, 
tendo seu percurso alterado em diver-
sos trechos. Isso se deu pela transpo-
sição dos rios Ribeirão das Lages 
Paraíba do Sul, no município de Piraí, após passar pelas usinas elevató-
rias de Santa Cecília e Vigario. 



Panorâmica das terras da antiga Fazenda Normandia. – 1930.



Chácara de propriedade do Sr. Manuel Cruz, hoje Bairro São Roque. 
– 1932.



Chácara de propriedade do Senhor Júlio Kengen, Bairro Inconfidência - 
Década de 1940. Da Esquerda para a direita: Júlio Kengen, Anália Rosa 
Kengen, Maurício Kengen, Décio Kengen. As duas crianças da esquerda 
para direita: João e Luci Kengen.



Granja Souza Lima (Granja da Revista), hoje Caneco’s Country Club 
- 1936 - Foto: Augusto Malta



Câmara de Chocadeiras da Granja Souza Lima (Granja da 
Revista) - 1936 - Foto: Augusto Malta



Laranjais da Fazenda do Sr. Guilherme Weinschenck. – 1937.



Laranjais da Fazenda do Sr. Guilherme Weinschenck. - 1938.
À esquerda: Senhor Jair Pires, administrador da fazenda.



Criação de suínos, na Fazenda do Sr. Weinschenck. – 1938.



Ranário da Fazenda do Sr. Weinschenck. – 1938.



Criação de perus na Fazenda do Sr. 
Weinschenck. –1938.



Curral da Fazenda do Sr. Weinschenck, em terreno que corresponde, 
aproximadamente, aos atuais Fórum e Secretaria de Obras de 

Queimados. – Década de 1930.



Bebedouro das aves.
1938



Vista parcial de Queimados - Final da década de 1980.
No centro da imagem: Queimados Futebol Clube, e no fundo, o morro 
da Caixa D’água.



Nossa
Gente



Plataforma da Estação de Queimados – Primeiros anos do século 20. 



Festa natalina organizada pelo Sr. Guilherme Weinschenck, em sua 
fazenda. A festa reunia seus funcionários e a comunidade queimaden-
se – década de 1930.



Igreja de Nossa Senhora da Conceição: coroação da Santa – 1930.



Igreja de Nossa Senhora da Conceição – 1932. 
Bodas de ouro do casal Joaquim Ferreira dos Santos e Gracinda 
Mello dos Santos. 



Familiares e amigos do casal Joaquim Ferreira dos Santos e Gracinda 
Mello dos Santos posam para a fotografia em frente à sua casa, na Av. Ge-
túlio de Moura, atual Eloy Teixeira. – 1933 Esta casa foi construída em 
1932, tendo sido demolida década de 1990. Ficava ao lado da casa rosa, 
que teve o mesmo fim em 2011. Destaque para o senhor de colete e calça 
pretos: era um proprietário de terras na região. Durante muitos anos a 
Praça Nossa Senhora da Conceição chamou-se Coronel Peregrino de 
Azevedo em sua homenagem.Azevedo em sua homenagem.



Casamento do Senhor e Senhora Jair e Eunice Pires, na Igreja de 
Nossa Senhora da Conceição – 1941. Atrás dos noivos, destaque 
para o Senhor Guilherme Weinschenck e sua mãe, a Senhora Hor-
tênsia (de chapéu). 



Família Souza Lima – 1932.
Foto: Augusto Malta



Familiares de Dona Eunice Pires, esposa do Senhor Jair Pires, 
posam para fotografia no jardim da chácara de seu pai, Sr. Eu-
rípedes Santos, localizada onde hoje é o atual bairro São Cristo-
vão. – 1938. Da esquerda para a direita: Maria Cardoso, Eunice, 
Altino, Rosalina, René, Zilda, Edesio, Maria da Penha e Edmar. 



Mulheres posam para fotografia no campo do Queimados Futebol 
Clube – década de 1950. Ao fundo, vê-se os morros que circundam a 
cidade ainda desocupados. 



Praça N Sra. da Conceição – década de 1940. Da esquerda para direi-
ta: Dona Chiquinha e Dona Maria José.



Os irmãos Pedro Jorge e José Jorge – década de 1950.  À esquer-
da: Dr. Pedro Jorge, médico patologista, consultava gratuitamen-
te a população pobre de Queimados. À direita: Dr. José Jorge, 
Procurador da Rede Ferroviária Central do Brasil, Orador de 
grande notoriedade.



Amigos posam pra fotografia no jardim da casa rosa de propriedade 
do Dr. José Jorge – década de 1950. A casa rosa teve sua construção 
finalizada em 1954. Devido a beleza de sua arquitetura e a importân-
cia da família, que nela residiu até o ano de 2011 (ano de sua demoli-
ção), não tardou para que se transformasse em um dos símbolos da 
memória queimadense. Da esquerda para a direita: Senhores Joãozi-
nho (da locadora de vídeo), Devanir da Silveira e José Jorge.



Sr. Antônio João Lima de Sousa Barros em frente à cancela que 
ficava próxima ao barracão de beneficiamento das laranjas (atual 
Supermercado Extra). – década de 1960.

Crianças posam para fotografia diante de casa situada em frente as 
esquinas das atuais Avenidas Vereador Marinho Hemetério de Olivei-
ra (antiga Estrada Passa Vinte) e Olímpia Silva – 1952. Na cadeiri-
nha, Imaculada Conceição aos 10 meses de idade. 



Travessa Marques (rua que da acesso ao viaduto Doutor Rubens 
de Lima, no centro de Queimados) esquina com a Avenida Irmãos 
Guinle - Década de 1960. Da esquerda para a direita, as irmãs 
Maria Helena, Fátima Maria e Maria Jose.



Amigos posam para a fotografia – década de 1958. De pé, da esquerda 
para direita: Não identificado, Valdir Pavão, Nerval Máximo da 
Costa, Não identificado, Não identificado, Iris Costa, Arilzo Costa. 
Sentados, da esquerda para direita: Professor Joaquim de Freitas, 
Manuel dos Reis, Pedro Chagas.



Reunião de sócios do Queimados Futebol Clube - final da década de 
1970. Esta reunião teve por objetivo deliberar sobre a venda de um 
terreno de propriedade do clube na Rua Doutor José Maria Coelho, 
cujodinheiro seria utilizado zado na contrução do ginásio do clube. 
Sentados, da esquerda para direita: Mauro de Castro, Cara Gorda, 
João Peixoto, João Batista, Paulinho Homão (pai do João Paulo, pro-
dutor cultural e bailarino).



Inauguração da primeira Agência de Correios e Telégrafos de 
Queimados - Travessa Marques, final da decada de 1960. De 
perfil à direita: Senhor José Pacheco de Souza, primeiro super-
visor da Agência de Correios e Telégrafos de Queimados.



Reunião da Associação Comercial e Industrial de Queimados – 
década de 1980. Da esquerda para direita: Senhores Anésio, Moreira, 
Professor Joaquim de Freitas, Hugo Lins e Jairo Maciel.



Festa beneficente, organizada pela Sociedade Eloy Teixeira – década 
de 1960. Seu objetivo era arrecadar fundos para a construção de um 
hospital na região (reivindicação que remonta à década de 1950). 
Anos mais tarde, o terreno conseguido foi doado à Prefeitura de Nova 
Iguaçu para a construção do Posto de Saúde da Pedreira. Atrás, da 
esquerda para a direita: Prof. Avelino Xanxão, Sr. Getúlio Pinto, 
Dona Nely e sua filha Pérsia (ao colo), Zé Baiano. 



Formatura do curso de corte e costura ministrado por Dona Maria 
(esposa do Pastor Arsênio) na Assembleia de Deus da antiga Rua 
Marcina (atual Rua Hidelfonso Borges Pereira) – 1966. Da esquerda 
para a direita: não identificada, Dona Vera Lucia dos Santos Araújo, 
Dona Maria, Pastor Arsênio, não identificada e Dona Francisca.



Procissão de Nossa Senhora de Fátima. – década de 1950. A procissão 
no momento em que partiu do Guarani, local onde a imagem da santa 
permaneceu por uma semana a pedido da família do Senhor Geraldo 
Bello Xavier (proprietária do estabelecimento). No local foram feitos 
leilões e arrecadações de donativos em prol da construção da Igreja 
de Nossa Senhora de Fátima em terreno doado pelo Sr. Guilherme 
Weinschenck. Do lado direto, destaque para a presença do Sr. Carlos 
PePereira Neto, ex-vereador de Nova Iguaçu e avô do Doutor Jorge Pe-
reira (primeiro prefeito de Queimados).



Apostolado de Oração Sagrado Coração de Jesus da Comunidade de 
Nossa Senhora de Fátima – 1972. Padre José ao centro. À sua direita, 
Dona Ana de Jesus (de véu), e à sua esquerda, Dona Eunice Pires.



Inauguração do Parque Aquático do Queimados Futebol Clube – década 
de 1980. No centro, cortando a faixa: Manuel dos Reis (Maneco).



Bastidores do Oscar 97, Casa Nova Pizzaria - 1997. Premiação Criada 
por João Paulo para homenagear a classe empresarial de Queimados.. 
Da esquerda para direita: João Paulo (bailarino, coreógrafo, cantor, 
produtor cultural...), professora Márcia Leite, Aranha e Joiceny.



Segunda série do curso ginasial do Ginásio Manuel Pereira – 
1958.

Primeira série do curso ginasial do Ginásio Manuel Pereira.  – 1958. 
Aula de Geografia do Professor Avelino Xanxão



Turma do Ginásio Manuel Pereira com trajes de Educação Física. Praça 
dos Eucaliptos – 1966. Da esquerda para direita: Professor Joaquim de 
Freitas, seguido por sua esposa, Dona Maria, não identificada, Cleonice 
Mesquita, não identificada, Nair Elizabeth, Alcemi Pereira, Vera Fernan-
des, não identificada, não identificada, Professores Mauro Moreira e 
Vanda. Agachadas, da esquerda para direita: não identificada, Maria 
Emilia e Telminha.



Formatura do Colégio Cenecista Doutor Pedro Jorge – 1974.



Desfile cívico 
de 7 de setem-
bro – 1959. 
Destaque para 
o recém cons-
truído muro da 
Estrada de 
Ferro Central 
do Brasil. 

Desfile cívico de 7 de setembro - 1964. Primeira apresentação pública da 
banda do Colégio Manuel Pereira. Durante as décadas de 1950 e 60, os 
desfiles eram executados na Avenida Irmãos Guinle, visto que esta aveni-
da era uma das poucas ruas pavimentadas de Queimados.



Desfile cívico de 7 de setembro –  Década de 1950. Alunos se organi-
zam para o desfile cívico em frente ao Colégio Manuel Pereira. No 
centro da fotografia: Senhor Gentil Gomes Cunha.



Apresentação especial da Banda Marcial do Colégio Manuel Pe-
reira para o Governador do antigo estado do Rio de Janeiro, 
Senhor Paulo Francisco Torres – 1964. Na sacada do colégio, do 
lado direito do mastro: Professor Joaquim de Freitas (de terno 
preto), seguido, à direita, pelo Governador. 



Desfile cívico de 7 de setembro – Década de 1960. Alunos do Colégio 
Manuel Pereira desfilam na Avenida Irmãos Guinle, esquina com a Rua 
Padre Marques.



Banda Marcial do Centro Educacional Manuel Pereira. Rua Eugênio 
Castanheiras, esquina com a Av Doutor Pedro Jorge  – década de 1980.
No centro, vestido de branco: Professor Joaquim de Freitas. 



Time do Queimados Futebol Clube  -  década de 1920.



Time do Queimados Futebol Clube, campeão iguaçuano dos juniores da 
Liga Iguaçuana de Desportos – 1950. De pé à direita: José Jorge. Aga-
chados, da esquerda para a direita: Carija, Jair, Zé Baiano, Osvaldo 
Kengen e Cacildo.



Queimados Futebol Clube – 1957. Em pé, da esquerda para a direita: 
Paulinho, Zé Olavo, Rene, Hélio Baiano, Nilo e Jangada. Agachados da 
esquerda para a direita: Lelé, Jorge Pereira (Doutor Jorge, ex-prefeito), 
Jorginho (Doutor Jorge, pediatra), Demiro e Orlando Vovô.



Time do Queimados Futebol Clube, campeão invicto da Liga Iguaçuana 
de Desportos – 1957. Da esquerda para a direita: Manoel Talbinha, 
Goias, Carequinha, Kikide, Zé Baiano, Abílio, Getúlio, Alencar, João 
Bodão, Neri, Iris, Tris, Nô, Bal Chulapa, Manuel dos Reis e Armando 
Ferrão.



Time do Queimados Futebol Clube – década de 1960. Em pé, da esquerda 
para a direita: Florípedes, Hélio Baiano, Padre, Zé Maria, Eloar, 
Baiano, Neri e Jade Pé Grande. Agachados: João Bodão, Polaca, Carli-
nhos Soares, Zé Carlos e Jorginho (Doutor Jorge, pediatra). Identifica-
dos por Dona Imaculada Conceição e Senhor Iris Costa.



Queimados Futebol Clube: Zé Miguel ostenta a faixa de campeão da Di-
visão Especial da Liga Iguaçuana de Desportos de 1973.



Queimados Futebol Clube. Sócios e dirigentes do clube ostentam a faixa 
campeão de juniores da Liga Iguaçuana de Desportos de 1985.

Time do comércio local posa para fotografia na Praça dos Eucaliptos – 
década de 1960.



Time do São Miguel – Década de 1970.

Campo do Queimados Futebol Clube – década de 1980. Time do Améri-
ca, criado em homenagem a um dos grandes nomes do quadro social do 
Queimados Futebol Clube: Zé Baiano. 



Avenida Getúlio de Moura (atual Avenida Eloy Teixeira) Carnaval de 
1932. Geraldo Ferreira dos Santos e Maria da Penha. 



Clube Guarani – Carnaval de 1957. O Guarani foi fundado em 1956 
com objetivo de reunir as famílias tradicionais de Queimados. 
Embora tenha ficado conhecido como Clube Guarani, o mesmo 
nunca possuiu um quadro social, o que fez dele apenas um espaço de 
festas. A foto traz, em destaque, a Senhora Nilda, princesa do carna-
val daquele ano, de braços dados com o Senhor Carlos Pereira Neto. 
À esquerda, na mesma fileira, o Senhor Manuel Augusto Muguet (de 
branco), subdelegado de Queimados, também na década de 1950. branco), subdelegado de Queimados, também na década de 1950. 



Elena Kengen fantasiada para o desfile da Escola de Samba 
União de Queimados - Década de 1930



Bloco de Sujos - Decada de 1940

Praça Nossa Senhora da Conceição - carnaval de 1960.
Ângela Fernandes Brodt



Clube Guarani – carnaval de 1957. Foliões posam para a fotografia em 
torno da princesa do carnaval do Guarani. Em pé, da esquerda para a 
direita: Senhoras Dilma, Marli, Lindete Almeida, Nilda (princesa do 
Guarani), Lélia Maria, Leci, Alieda, não identificada. Agachada em 
frente à princesa: Senhora Marilene.

Foliões no Guarani - 1957



Os Foliões posam para fotografia nas escadas de acesso ao Clube Gua-
rani. – Carnaval de 1957.  Destaque para os frascos de lança-perfume 
nas mãos dos rapazes da primeira fila. O lança-perfume (ou “a droga 
dos carnavais”) surgiu no carnaval carioca no início do século XX, tor-
nando-se rapidamente um de seus maiores símbolos. Contudo, somente 
em 1961 foi legalmente proibido no Brasil através de um decreto do 
Presidente Jânio Quadros.



Clube Guarani: rainha e princesa do carnaval – 1957



Clube Guarani: desfile de bloco carnavalesco pelas ruas de Queimados – 
1957



Carnaval do Centenário – 1958. No Queimados Futebol Clube, quando o 
número de pessoas ultrapassava o limite de capacidade do salão, suas 
portas eram abertas para que as pessoas brincassem o carnaval no 
campo de futebol. Neste ano, o distrito de Queimados completava cem 
anos da inauguração de sua estação de ferroviária. Tal fato foi apropria-
do pela população como o “Centenário da fundação de Queimados”.



Crianças posam para foto. Carnaval do Centenário – 1958. Destaque 
para fantasias que lembram personagens em voga no imaginário da 
época, como os cowboys dos filmes de faroeste, baianinhas e prince-
sas.



Matinê do Queimados Futebol Clube. Carnaval do Centenário – 1958. 



Queimados Futebol Clube. Carnaval do Centenário – 1958. Em pé, à 
esquerda, de camisa listrada: Senhor Virgílio do Prado (Cabo Virgílio). Sen-
tados, da esquerda para direita: não identificado, Neli Antunes, Getúlio 
Pinto, Leda (esposa do Senhor Manuel dos Reis).



Carnaval do Centenário – 1958. Apesar das rivalidades carnavalescas, as 
rainhas do Queimados e do Guarani se confraternizam e posam para a 
foto no salão de festas Queimados Futebol Clube (antigo “Queimadi-
nho”): batalhas?! Só as de confete!



Carnaval do Centenário – 1958. Desfile de bloco do Queimados 
Futebol Clube, na Avenida Irmãos Guinle.



Coroação da rainha do carnaval do Queimados Futebol Clube – 
1966. Da esquerda para direita: Doutor José Jorge, Manuel dos 
Reis (Maneco), Aparecida de Paula, Imaculada Conceição (rainha 
do carnaval), Ceinha, José Ramos (Zé Baiano), não identificado. 



Apresentação da rainha e da princesa do carnaval do Queimados Futebol 
Clube – 1967. 

Baile de carnaval no Queimados Futebol Clube – 1979. Da esquerda 
para a direita: Almir Pereira dos Santos, Imaculada Conceição, Manuel 
dos Reis (Maneco).



GRES Unidos do Oriente (fundado em 15 de julho de 1959) – carnaval de 
1984. No centro, da esquerda para direita: os carnavalescos Walmir 
Martins Ribeiro e Maurício. Tema enredo “Passeando pelos Astros” de 
autoria de Walmir Martins e Maurício. Samba de Jorge Gastão, Roberto 
Saquarema, Tião Cruz, Adanil e Mario Jorge. Intérpretes: Maurício, 
Mario e Dionísio. 



GRES Unidos do Oriente – carnaval de 1984. Casal de Mestre Sala 
e Porta Bandeira: Adanil e Ângela Maria.



GRES Unidos da São Nicolau (fundado em 10 de agosto de 1975) – car-
naval de 1978. Com o tema enredo “O Carnaval Através da Música” de 
autoria de Walmir Martins Ribeiro e Ângela Giacometti Ribeiro. Samba 
de Dico, Gel, Lagoa e Cacau. No centro, de vestido: Ângela Giacometti 
Ribeiro. 



GRES Unidos da São Nicolau – carnaval de 1982.  Com o tema enredo 
“Rio Alegria Colorida” de autoria de Walmir Martins Ribeiro e Ângela 
Giacometti Ribeiro. Alegorias e adereços: Jorge Gastão e Ângela Giaco-
metti Ribeiro. Na foto, casal de Mestre Sala e Porta Bandeira: Paulo e 
Chiquita



Festa Junina do Ginásio Manuel Pereira – 1958 - Foto: Vasco Giacometti

Concurso para a escolha da 
Rainha da Primavera – década 
de 1950.



Primeiro festival de música popular de Queimados. Queimados futebol 
clube - 1969. 
No canto esquerdo da foto: Ervino kuchenbecker, fundador do jornal O 
Progresso, publicação local que circulou entre as décadas de 1950 e 
1960. No canto direito: José Reinaldo Halm, organizador do festival.



Primeiro Festival de Música Popular de Queimados – 1969. Da esquerda 
para a direita: Valdemir do Nascimento Cunha (Tidemi), Joca e Paulo 
César Miguens. 



Segundo Festival de Música Popular de Queimados – década de 1970. 
Lucia Helena Valim Peluzio Chernicharo, Valdemir do Nascimento 
Cunha (Tidemi) e Celso se apresentam no palco antigo Cine Queimados, 
na Avenida Eloy Teixeira. 



Banda Aparion – primeiros anos da década de 1990. Fotografia produzi-
da no estúdio de ensaio da banda, na Rua Hidelfonso Borges Pereira (an-
tiga Rua Marcina) esquina com a Rua Walter. Primeiro plano, da esquer-
da para direita: Tidemi e Juninho Canhoto. Segundo plano, da esquerda 
para direita: Alexandre Monsores, Junior Cardoso e Valmon.



Farmácia Nossa Senhora das Neves -  década de 1950.  Es-
tabelicimento que se situava na Avenida Irmãos Guinle, de 
propriedade do Senhor Alcides.



Bazar Santo Antônio – ano de 1956. Estabelecimento comercial que se 
situava na Avenida Irmãos Guinle, de propriedade do Senhor Manoel An-
tônio Da esquerda para a direita: Senhor Manoel Antônio, Dona Maria 
José, Dona Iraci e a menina Ângela Fernandes Brodt.



Alfaiataria São João – década de 1950. Estabalecimento comercial que 
se situava na Praça Nossa Senhora da Conceição, ao lado do Hotel Quei-
mados, ambos propriedade do Senhor João Batista (terceiro, da esquerda 
para a direita). Atrás do manequim, destaque para a cabine telefônica 
que, durante muitos anos, foi o único telefone que atendia à população de 
Queimados.



Loja Ritz  – Final da década de 1950. Na frente da loja, Senhor 
Reinaldo Pimentel. Estabelecimento comercial de sua proprie-
dade, localizado ainda no seu primeiro endereço, na Rua José 
Maria Coelho.



Moinho Copacabana – Final da década de 1950. Estabelecimento comer-
cial que se situava na Avenida Eloy Teixeira, de propriedade do Senhor 
Antônio João Lima de Sousa Barros (Antônio do Moinho)  Da esquerda 
para a direita: não identificado, José Sande de Sousa Barros e Antônio 
João Lima de Sousa Barros.



Padaria Mocidade – Década de 1960. Estabalecimento comercial locali-
zado na Avenida Doutor Pedro Jorge, esquina com a Avenida Eloy Teixei-
ra, de propriedade do Senhor Pedro Álvaro.



Minha Casa Móveis – 1966. Estabelecimento comercial que se situava na 
Avenida Vereador Marinho Hemetério de Oliveira, de propriedade do 
Senhor João Dias dos Santos (Seu João dos Móveis), na foto com sua 
filha, Vera Lúcia dos Santos. Primeira loja de móveis de fabricação pró-
pria em Queimados.



Moinho Queimados  – 1974. Estabalecimento comercial que se situava na 
na Rua Zelina Pinto (ao lado da antiga Casas Sendas), de propriedade do 
Senhor José Sande de Sousa Barros.



Loja do “Joãozinho”, na Avenida Irmãos Guinle, próximo à Praça Nossa 
Senhora da Conceição – 1978. Da esquerda para direita: Jorge dos 
Santos Nascimento (Toca), Almir Pereira dos Santos e Clóvis Sampaio de 
Carvalho.



Queimandense Material de Construção – 1974. Estabelecimento comer-
cial que se situava na Avenida Irmãos Guinle, de propriedade do Senhor 
Manoel Ezequiel Coelho. Na foto: Senhor Luiz Gonzaga Macedo, que em 
outubro de 1992 foi eleito o primeiro vice-prefeito de Queimados.



Bar J. M. Magalhães – Final da década de 1980. Estabelecimento comer-
cial situado na Avenida  Doutor Pedro Jorge, de propriedade do Senhor 
José Maria Magalhães (na foto).

Senhor José Miguel Titonel (Juca do varejo), em seu novo endereço, pró-
ximo à antiga Sendas. – década de 1990.



Nossa
Luta



Rainha e Princesa do Centenário, unidas às autoridades presentes, des-
cerram a faixa que dá início às comemorações do Centenario da Estação  
Ferroviária de Queimados - 1958. Em primeiro plano, da esquerda para 
a direita: Pedro Chagas (de terno claro), o Presidente da Estrada de 
Ferro Central do Brasil (de terno escuro), Ary Schiavo (prefeito de Nova 
Iguaçu), Wanda Langer (rainha do Centenários) e a princesa do Centená-
rio. Foto: Vasco Giocometti. 



Momentos que antecedem ao desfile cívico em comemoração ao Cente-
nário da Estação Ferroviária de Queimados, na Avenida Irmãos 
Guinle. – 1958. Foto: Vasco Giacometti. As fotografias, que registra-
ram os festejos do Centenário da Estrada de Ferro em Queimados, são 
de Vasco Giacometti: o primeiro fotojornalista que atuou na região. 
Com trabalhos publicados  até em revistas no exterior, o senhor Vasco 
trabalhou como fotógrafo, em uma época em que as fotografias eram 
produzidas em processo quase artesanal.



Início de desfile cívico, em comemoração ao Centenário da Estação Fer-
roviária de Queimados – 1958. Avenida Irmãos Guinle, altura da Praça 
Coronel Pelegrino de Azevedo (atual Nossa Senhora da Conceição). 
Foto: Vasco Giacometti. 

Encerramento do desfile cívico, na Avenida Eloy Teixeira, em frente ao 
armazém da estação ferroviária  – 1958. Foto: Vasco Giacometti. 



Comissão Organizadora do evento, autoridades, rainha e princesas do 
Centenário posam para fotografia, sobre a locomotiva Brasil (identifica-
da pela população, à época, como “Baronesa”). – 1958. Foto: Vasco 
Giocometti.

Populares posam para fotogra-
fia, ao lado de vagão da primeira 
classe. – 1958.



Locomotiva Brasil ornamentada para os festejos do Centenário. – 1958. 
Quando da inauguração da Estrada de Ferro D. Pedro II (hoje, Central 
do Brasil), Queimados era sua estação terminal.  Entretanto, no mesmo 
ano (1858), os trilhos foram estendidos até a estação de Belém (atual 
Japeri), deixando para Queimados, ainda, a função de abastecimento das 
caldeiras dos trens.



Praça Coronel Pelegrino de Azevedo (atual Nossa Senhora da Concei-
ção), festejos do Centenário – 1958. No lado esquerdo do palanque desta-
que para o Padre Marques, um dos articuladores dos festejos.  A Igreja 
teve papel fundamental na mobilização e organização da população. 
Foto: Vasco Giocometti.



Do palanque, parte o cortejo levando rainha e princesas do Centenário 
em carro aberto, sobre o qual elas saúdam a população. – 1958.



Movimento Pró-Emancipação, quadra do Queimados Futebol Clube - 
1988. A Mobilização em prol da emancipação de Queimados irrompe com 
força, ao fim da Ditadura Civil-Militar.  No primeiro plebiscito, marcado 
para o dia 10 de julho de 1988, a emancipa ção não foi conquistada devido 
à falta de quórum mínimo. A insatisfação de Queimados com a administra-
ção iguaçuana é antiga e remonta a década de 1950.  Essa insatisfação já 
se manifestava, naquela época, por meio da mobilização popular em torno 
dosdos festejos do Centenário da Estrada de Ferro, apropriado como o “Cen-
tenário de Queimados.”  Com a implantação do Regime Civil-Militar, em 
1964, houve um grande esforço, por parte do governo federal, no sentido 
de silenciar qualquer tipo de manifestação social e/ou política no país.  
Porém, os protestos pela emancipação de Queimados seriam retomados 
com a abertura, marcadamente na década de 1980, quando houve o plebis-
cito frustrado de 1988.



Manifestação pública organizada pela associação de moradores do 
Campo da Banha. À direita, um de seus líderes, Djalma Cabral - Década 
de 1980.
DuranteDurante o período em que o Brasil esteve sob o regime de exceção (1964 
- 1985) verificou-se um deslocamento das formas de associações: dos sin-
dicatos, alvos imediatos do aparelho repressivo do Estado, para as asso-
ciações de bairro. Nesse sentido, destacamos a manutenção de movimen-
tos populares e sociais, a despeito do momento em que os direitos políti-
cos estavam seriamente comprometidos. Assim, as associações de mora-
dores foram significativas ferramentas aglutinadoras da população, que 
lutava pela garantia dos direitos civis e sociais. Essa forma de organiza-
ção social foi muito importante para o projeto emancipacionista, que 
tomaria forma no bojo da abertura.



Movimento Pró-Emancipação, quadra do Queimados Futebol Clube - 
1988. Luis Gonzaga de Macedo, uma das mais antigas lideranças do mo-
vimento emancipacionista de Queimados, discursa ladeado por Ismael 
Lopes e Fátima Cordeiro (hoje Fátima Barragan).



Movimento Pró-Emancipação, quadra do Queimados Futebol Clube - 
1988. Sentados, da esquerda para a direita: Fátima Cordeiro (hoje 
Fátima Barragan), José Bonfim, Virgílio Lopes, Torres e não identificado. 
De pé, da esquerda para a direita: Lívio Viana, Anésio e Maurício.



Movimento Pró-Emancipação, quadra do Queimados Futebol Clube - 
1988. Participação expressiva da população, que ocupava a quadra do 
Queimados Futebol Clube, atenta aos debates que defendiam a emanci-
pação.  

Após o plebiscito frustrado, em 1988, grupo pró-emancipação, formado 
por Fátima Cordeiro (hoje Fátima Barragan), Ismael Lopes e Torres, vai 
à ALERJ: a promulgação da Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 
1989 abriria a possibilidade de nova tentativa para a emancipação de 
Queimados. – 1989



Em frente à ALERJ, membros da Associaçao de amigos para o progresso 
de Queimados (AAPQ) entregam ao então deputado Paulo Duque, o 
pedido de emancipação de Queimados – 1990. Foto Luiz Alonso.



Reunião AAPQ, com a presença do deputado Paulo Duque, na casa de 
Valtencir Gomes Leal - 1990.

Radio Amadores baseados na sala da Associação Comercial e Industrial 
de Queimados: colaboração fundamental para organização do plebiscito 
do dia 25 de novembro de 1990. Foto: Paulo Célio.



Reunião da Associação de Amigos para o Progresso de Queimados 
(AAPQ) com a presença do vice-governador do Estado do Rio de janeiro, 
Francisco Amaral (de óculos sentado à mesa). Sede da Associação Co-
mercial e Industrial de Queimados (ACIQ), rua Alves - 1990.
A AAPQ foi uma entidade criada por orientação do deputado Paulo 
duque para coordenar as ações em prol da emancipação do antigo Distri-
to de Queimados 



Em assembleia, a AAPQ, sob a orientação do Deputado Paulo Duque, or-
ganiza os últimos preparativos para o plebiscito vitorioso de 25 de no-
vembro de 1990.  À direita da mesa, destaque para a presença do então 
Presidente da ACIQ, senhor Ériton Vieira (no centro da imagem, de 
óculos). Foto: José Alves de Carvalho.



Reunião da Associação de Amigos para o Progresso de Queimados 
(AAPQ). Sede da Associação Comercial e Industrial de Queimados  – 
1990. De pé, no centro da imagem, com camisa listrada: Vereador Gil do 
Glória. À direita, de pé, com braços cruzados: Expedito Pires (Coroa). 
Foto: José Alves de Carvalho.



Reunião da Associação de Amigos para o Progresso de Queimados 
(AAPQ). Sede da Associação Comercial e Industrial de Queimados  – 
1990. Na primeira fila, da esquerda para a direita: Dona Therezinha dos 
Santos Lima, José Metódio, José Martins e Sebastião Silveira (Tião Pisca 
Pisca). Foto: José Alves Carvalho.



Reunião da Associação de Amigos para o Progresso de Queimados 
(AAPQ). Sede da Associação Comercial e Industrial de Queimados  – 
1990. Da esquerda para a direita: Carlos Vilela, Luís Gonzaga de Macedo, 
Fátima Cordeiro (hoje Fátima Barragan), Luiz Alonso, Deputado Paulo 
Duque, Roberto Costa e Josias de Souza Mattos. Foto: José Alves de Car-
valho.



Reunião da Associação de Amigos para o Progresso de Queimados (AAPQ). 
Sede da Associação Comercial e Industrial de Queimados  – 1990. Da esquer-
da para a direita: Carlos Vilela, Luís Gonzaga de Macedo, José Alves de Car-
valho (Dequinha) e Deputado Paulo Duque.



Reunião da Associação de Amigos para o Progresso de Queimados 
(AAPQ). Sede da Associação Comercial e Industrial de Queimados  – 
1990. Da esquerda para a direita: Fátima Cordeiro (hoje Fátima Barra-
gan), Deputado Paulo Duque e Dina Halm. Foto: José Alves de Carva-
lho.



Comemoração pela vitória alcançada através do plebiscito do dia 25 de 
novembro. – Praça Nossa Senhora da Conceição, 26 de novembro de 
1990. No centro da imagem: Fátima Cordeiro e Hildebrando Cerqueira 
(o homem da burrinha).

O Governador Moreira Franco acompanhado dos Deputados Paulo 
Duque e Délio Leal, passa às mãos de Fátima Cordeiro (representante da 
AAPQ) a recém-assinada lei que criou o município de Queimados. – Pa-
lácio Guanabara, 21 de dezembro de 1990. Após o plebicito vitorioso de 
25 de novembro de 1990, o então Governador do Estado do Rio de Janei-
ro, Moreira Franco, sanciona a lei número 1773, que cria o município de 
Queimados. 



O Vice Governador Francisco Amaral, em um ato simbólico na Praça 
Nossa Senhora da Conceição, entrega ao povo a lei que criou o município 
de Queimados. – Dezembro de 1990.   Da esquerda para a direita: Valcir 
Almeida (fundador do Jornal de Hoje), Vice Governador Francisco 
Amaral, Deputado Paulo Duque, Max Lemos, Fátima Cordeiro e Luís 
Gonzaga de Macedo.

Discurso do Deputado Paulo Duque em homenagem ao novo município 
do Estado do Rio de Janeiro. Praça Nossa Senhora da Conceição - De-
zembro de 1990.



Discurso de Luís Gonzaga de Macedo representando a Associação de 
Amigos para o Progresso de Queimados (AAPQ). Praça Nossa Senhora 
da Conceição, dezembro de 1990.

Populares se aglomeram em frente ao palanque montado na Praça Nossa 
Senhora da Conceição para receber o Vice governador Francisco Amaral 
e sua comitiva. – Dezembro de 1990.



Articulações para eleição da primeira administração da Câmara Munici-
pal de Queimados. Queimados Futebol Clube - 1º de Janeiro de 1993. 
Neste momento, instalou-se uma Câmara provisória para que se pudesse 
proceder à eleição. Logo após, o recém-eleito Presidente da Câmara, 
Carlos Albino, deu posse ao prefeito e vice-prefeito. Destaque para a pre-
sença do deputado federal Nelson Bornier, de perfil no canto esquerdo da 
imagem. 

Discurso de posse do vereador Carlos Albino, primeiro presidente da 
Câmara de Vereadores de Queimados. – 1º de Janeiro de 1993.
Da Esquerda para a direita: Dequinha (Secretário da Câmara), Carlos 
Albino (Presidente da Câmara), Dr. Jorge Pereira (Prefeito), Luís Gonza-
ga de Macedo (Vice Prefeito) e Azair Ramos (Vice Presidente de Câmara).



Diplomação do Prefeito, Vice Prefeito e demais Vereadores, no antigo 
Fórum de Nova Iguaçu. – Janeiro de 1993. Da esquerda para direita: 
Azair Ramos, Luís Gonzaga de Macedo (Vice Prefeito), Dr. Jorge Pereira 
(Prefeito), Milton Campos, Pedro Portes, José Alves de Carvalho (Dequi-
nha), Jorge Nascimento, Gil do Glória, Carlos Albino, Geraldão e José 
Carlos.

Primeira sessão da Câmara Municipal de Queimados. Avenida Tinguá -  
11 de janeiro de 1993. Da Esquerda para a direita: Dequinha (Secretá-
rio), Carlos Albino (Presidente), Dr. Luís Augusto de Macedo (Procura-
dor) e Azair Ramos (Vice-presidente).



Apresentação da Bandeira do município. – Câmara Municipal de Quei-
mados -1993. Neste mesmo evento foram apresentados o brasão e o hino 
do município, escolhidos através de concurso, no qual saíram vencedores 
o brasão criado por Luciano Damasceno da Costa e hino com letra e 
música de Marília Pevidor de Carvalho Cavallari e Nivaldo Aparecido 
Cavallari.

Apresentação da Lei Orgânica de Queimados. – Queimados Futebol 
Clube - 1993.



Inauguração do posto do DETRAN na Avenida Irmãos Guinle, próximo à 
Travessa Machado. – 1994.



Inauguração do posto de alistamento da Junta Militar: Avenida Olímpia 
Silva - 1994.



Inauguração do Posto do Instituto de Identificação Felix Pache-
co. – 1994.



Reinauguração da Rádio Novos Rumos. –  1995.
Da esquerda para a direita: Arnô, Luiz Alonso, Zé Carlos, Carlos Albino, 
Tião Santos, Ismael Lopes e Rildo. 
AA Rádio Novos Rumos fez a sua primeira transmissão durante o carnaval 
de 1991, no porão da residência de Tião Santos e Rosemar, no conjunto 
Virgílio Lopes, no bairro São Cristóvão. Desde então seus fundadores, 
por defenderem um espaço mais democrático de comunicação, enfrenta-
ram toda a sorte de perseguições. Por diversas vezes a rádio foi fechada, 
seus equipamentos apreendidos e alguns de seus membros preso pela po-
lícia federal. Um longo período de lutas se seguiu até que a rádio pudesse 
sair da clandestinidade e se tornar, de fato, embora não de direito, a pri-
meira rádio comunitária do país, tendo o seu estatuto utilizado como 
modelo por diversas outras rádios dentro e fora do país.



 As fotografias constantes nesta publicaçao são oriundas dos se-
guintes acervos e publicações:

Acervos Institucionais:

 Centro Educacional Manuel Pereira - CEMP
 Fundaçao Museu da Imagem e do Som - FMIS
 Instituto de Pesquisa e Análises Históricas e de Ciências Socias da 
Baixada Fluminense - IPAHB
 Queimados Futebol Clube
 Secretaria Municipal de Educação de Queimados - SEMED

Acervos Particulares:

Publicações:

 “A Baixada de Sepetiba”. Hildebrando de Araujo Goes, 1942, 
DNOS.
 “Queimados - Edicão Histórica”. Pailo Célio, 1990, edição do autor.

 José Miguel Titonel Junior
 Luiz Alonso Sanz
 Luiz Gonzaga de Macedo
 Maria de Fatima de O. Barragan
 Marta Verônica dos Santos Alvaro
 Nilson Henrique Araujo Filho
  Olga Kengen 
 Péricles Gomes da Silva
 Persia Thereza Antunes Pinto
 Sônia Regina dos Santos Lima
 Wallace da Rocha Pimentel
 Tereza da Silva Ferreira
 Valdemir do Nascimento Cunha
  Wanda Langer

 Almir Pereira dos Santos
 Ana de Jesus
 Ângela Fernandes Brodt
 Ângela Giacometti Ribeiro
 Carmen Lúcia Souza Barros
 Carlos Albino Pires de Andrade
  Cecília Miranda de Souza
 Deisemar de Freitas Barbosa Bastos
 Djalma de Souza Cabral
 Eunice de Souza Santos Pires
 Hugo Lins
 Imaculada Conceição A. dos Santos
 Ismael Lopes
  Jorge José Jorge
 


