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Resumo  

A elaboração deste trabalho de pesquisa visa refletir sobre a importância do ensino de História e de 

História Local, nos anos iniciais da educação básica. Utilizou-se de entrevistas feitas em cinco escolas da 

rede municipal de ensino de Duque de Caxias e respectivas professoras numa tiragem, visando destacar o 

conhecimento real dos mesmos acerca da temática como também a noção de pertencimento ao local. 

Enfatiza a importância da História e da História local, buscando refletir sobre a formação do sujeito 

histórico. A pesquisa voltou sua atenção para a cidade de Duque de Caxias, o local das entrevistas, 

discorrendo um pouco sobre a sua história e apresentando alguns momentos importantes como o período 

de ocupação, o período dos loteamentos nos anos 50 e a ligação existente entre sua história com a do 

estado do Rio de Janeiro e do Brasil, e nessa feita utilizando-se de pesquisa bibliográfica. A base teórica 

privilegiou as considerações feitas por: Circe Bittencourt, Vavy Pacheco, Jacques Le Goff, e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, Israel Beloch, Manuel Ricardo Simões e Mauricio de A. Abreu.  

Palavras- chave: história – sujeito - loteamento.  

 

Introdução  

Este trabalho monográfico na sua origem propunha-se refletir sobre a importância 

da inclusão da História local nos currículos vividos da escola pública, haja vista que a 

educação necessita cada vez mais de práticas que priorizem a formação de educandos 

conscientes e comprometidos com sua realidade histórica e que estejam prontos a responder 

as demandas da sociedade.  

A estratégia utilizada buscou a realização de entrevistas que foram aplicadas em três 

momentos específicos: o grupo entrevistado foi composto por educandos e professores de 

escola pública.  

O professor Antônio Augusto Braz1
 do Curso de Extensão, sobre a História da 

Baixada Fluminense foi ouvido. Isto foi necessário devido à importância de se conhecer 

mais sobre a dinâmica do curso e confrontá-lo com a prática observada na sala de aula. No 

terceiro momento a entrevista foi realizada com a professora Marlúcia Santos de Souza2, 

                                                           
1
 O professor Antônio Augusto é mestre em História Social do Brasil (UFF) e pesquisador da História Social da Baixada Fluminense. 

2
 A professora Marlúcia S. de Souza é mestre em História Social do Brasil (UFF) e pesquisadora da História Social da Baixada Fluminense. 
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que é considerada uma das pioneiras no resgate da História da cidade, para conhecer as 

motivações que a tornaram pesquisadora da temática. 

Neste artigo, tendo em vista o formato reduzido que se pretende, tomaremos como foco as 

abordagens teóricas e conceituais feitas no primeiro e terceiro capítulos e a análise dos 

dados no segundo.  

 

A importância do estudo de História 

A importância da aprendizagem de História nas Séries Iniciais, dimensionada entre 

o local e global, reside na possibilidade do aluno se perceber e se posicionar como sujeito 

dentro dos processos sociais.  

A palavra “história” etimologicamente vem do grego antigo historie e significa 

aquele que vê; que se informa. Seu surgimento deu-se no século V antes de Cristo (a.C.), 

nas sociedades ocidentais, mais especificamente, na antiguidade grega (Heródoto seria, 

senão o primeiro historiador, pelo menos “o pai da história”), mas que remonta a um 

passado ainda mais remoto, nos impérios do Próximo remo Oriente. (LE GOFF3).  

A História tem sua origem nos mitos e na tradição oral, unida à Filosofia, como 

forma de explicação da origem humana. No entanto, ela é tão antiga quanto à humanidade, 

devido à necessidade que é própria do homem de explicar para si mesmo sua origem e sua 

vida. Assim, ela começa com a narração daquele que pode dizer “eu vi, senti”4
 

Uma das maneiras de se estudar a história do Brasil é através de seus eixos 

(Colônia, Império e República), de modo fragmentado. Isto é fruto dos rumos tomados pelo 

ensino de História no Brasil desde que foi efetivado como disciplina escolar do então 

recém-criado Colégio Secundário D. Pedro II, no final da regência de Araújo Lima, em 

1837.5 Deste momento em diante, o ensino de História passou a servir a determinados 

objetivos políticos e seu método era baseado na memorização de datas e na repetição oral de 

textos escritos, servindo aos propósitos da escola tradicional. E esta visão da história foi 

predominante nos currículos escolares até meados dos anos 80.  

Durante o processo de democratização no país, algumas mudanças forma 

observadas em relação à disciplina. A abertura política possibilitou a elaboração de várias 

de propostas curriculares de História. Segundo a historiadora Circe Bittencourt:  

Para a maioria delas, o ensino de História visa contribuir para a 

formação de um “cidadão crítico”, para que o aluno adquira uma postura 

crítica em relação à sociedade em que vive. As introduções dos textos oficiais 

                                                           
3
 História e Memória. P. 17 

4
 Ibid., p. 9 

5
  Katia Abud, Currículos de História e Políticas Públicas, p29 
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reiteram, com insistência, que o ensino de História, ao estudar as sociedades 

passadas, tem como objetivo básico fazer o aluno compreender o tempo 

presente e perceber-se como agente social capaz de transformar a realidade, 

contribuindo para a construção de uma sociedade democrática.
6
 

 

O que enfatiza a compreensão do “sentir-se sujeito histórico” e sua contribuição 

para a “formação de um cidadão crítico”, ou seja, um cidadão pensante, capaz de analisar e 

de se posicionar diante das situações vividas em cada momento pela sociedade. 

 

A importância da História Local  

A valorização dessa especialidade da ciência histórica é recente. Seu surgimento 

deu-se no segundo meado dos anos 80, trazendo uma nova perspectiva para o ensino de 

História: a aproximação das pessoas do processo histórico, rompendo com a história 

objetiva e tradicional, valorizando a historicidade de pessoas comuns. Ao trazer à tona 

acontecimentos, personagens e lugares comuns ao estudante, possibilita sua aproximação 

com a disciplina e faz com que perceba a relação dialética entre passado e presente. Tem 

como objetivo buscar subsídios que auxiliem na compreensão da história das sociedades e 

seus vínculos com o poder.  

Assim, a forma de abordagem da História Local é diferente da tradicional, que ao 

ser apresentada nos livros didáticos de forma pronta e acabada, torna o educando um ser 

passivo diante do saber e distante do processo histórico. E nesta linha de pensamento, 

afirma a historiadora Circe Bittencour:  

(...) que o ensino de História deve efetivamente superar a abordagem 

informativa, conteudista, tradicional, desinteressante e não significativa- para 

professores e alunos- e que uma das possibilidades para esta superação é sua 

problematização a partir do que está próximo, do que é familiar e natural aos 

alunos. Esse pressuposto é válido e aplicável desde os anos iniciais do ensino 

fundamental, quando é necessário haver uma abordagem e desenvolvimento 

importante das noções de tempo e espaço, juntamente com o início da 

problematização, da compreensão e explicação histórica e o contato com 

documento.
7
 

 

De acordo com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)- Lei 

nº 9.394/96 – no seu artigo 26, enfatiza que a parte diversificada dos currículos do ensino 

fundamental e médio deve observar as características regionais e locais da sociedade e da 

                                                           
6
 Circe Bittencourt, Ensino de História: Fundamentos e Métodos, p. 121 

7 
Circe Bittencourt. Fundamentos e Métodos, p.121.  
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cultura, o que abre espaço para a construção de uma proposta de ensino de História Local 

voltada para a divulgação do acervo cultural dos municípios e estados.8 

Seu campo de ação é fundamental para o resgate histórico de culturas, por exemplo, 

que não fazem o uso da escrita, como no caso de algumas populações indígenas, as quais 

apresentam culturas peculiares.  

O que se propõe com essa nova perspectiva da História é a ressignificação do olhar 

do educando, através da sua problematização afim de que perceba o seu entorno como 

construído historicamente e que, portanto, como agente histórico, suas escolhas constituem 

uma construção histórica.  

 

Metodologia  

Buscou-se conhecer a relação dos educandos e professores com a história da cidade 

e também perceber se existia a noção de pertencimento ao local. Para isto a estratégia 

utilizada foi a realização de entrevistas. Inicialmente as entrevistas aconteceram em 5 

(cinco) escolas da rede municipal de ensino, cujas turmas objeto da pesquisa eram do 4º e 5º 

anos e suas respectivas professoras, no período de 14 a 17 de dezembro de 2009.  

Depois, procurou-se entrevistar um dos professores do curso de extensão sobre a 

História da Baixada Fluminense e de Duque de Caxias, o professor Antônio Augusto Braz, 

realizado no auditório da SME (Secretaria Municipal de Educação) da referida cidade, com 

o objetivo de apresentar os resultados da primeira entrevista e saber o que ele pensava a 

respeito. E nesta oportunidade buscou-se conhecer mais sobre este curso, seu objetivo, seu 

público-alvo e se era recomendação oficial de currículo para as escolas da rede. Esta 

entrevista realizou-se em 6 (seis) de maio de 2010, na sede do Instituto Histórico de Duque 

de Caxias, e seu uso autorizado neste trabalho monográfico.  

E por fim, entrevistou-se a professora do curso de extensão, a professora Marlúcia 

Santos de Souza, que juntamente com ele não mede esforços na busca de iniciativas que 

permitam a socialização da história da cidade. Procurou-se conhecer os motivos que a 

levaram a se dedicar a esta causa, os caminhos percorridos. Esta entrevista aconteceu na 

sede do SEPE/Núcleo-Caxias (Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação), no dia 

3(três) de dezembro de 2010, e também foi gravada e autorizada sua utilização. Buscou-se 

então conhecer o perfil de uma professora moradora local, que lutou e continua lutando pra 

que a história da origem de sua cidade, não seja relegada. 

 

                                                           
8
 Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
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Análise dos resultados:  

 Das 50 crianças entrevistadas, 46 não conheciam nada sobre a História da Baixada, 

inclusive não tinham noção de que eram moradores dessa região.  

 Das 10 professoras entrevistadas, 6 moravam no Rio e dentre elas, apenas 3 

possuíam algum conhecimento.   

 As 4 professoras moradoras do município, conheciam algo sobre a História em 

questão.  

 O curso de extensão sobre a História da B. F. e D.C. é recomendação oficial de 

currículo p/escolas da rede públicas e particulares, no 1º segmento.  

 O início das pesquisas sobre a História Local surge na década de 80 motivado pelo 

desejo de contar a história da resistência e compreender a História Local.  

 

Duque de Caxias: O loteamento nos anos 50  

O povoamento da área que hoje constitui o município de Duque de Caxias iniciou-

se em 1566, em terras doadas a Martim Afonso de Souza, após a expulsão dos franceses do 

Rio de Janeiro. Entre os anos de 1779 e 1789 foram formadas as “Freguesias” da Capitania 

do Rio de Janeiro, que eram organizações políticas que surgiram desde o período colonial 

até o início da república e que indicavam que um povoado estava pronto a constituir-se 

município.  

De acordo com Abreu9, os trens foram responsáveis pela rápida transformação de 

freguesias que, até então, se mantinham exclusivamente rurais. Em 1858 foi inaugurado o 

primeiro trecho da Estrada de Ferro Dom Pedro II, ligando a freguesia de Santana a 

Queimados. Em 1886 foi inaugurado o trecho ferroviário da “The Rio de Janeiro Northern 

Railway”, ligando a cidade do Rio de Janeiro à estação de Meriti, estação esta que originou 

o povoado que seria o embrião do município de Duque de Caxias.  

Nos subúrbios, o processo de ocupação inicialmente se deu ao longo das ferrovias e, 

com maior concentração em torno das estações. Gradativamente, as ruas secundárias foram 

sendo abertas pelos proprietários de terras ou por pequenas companhias loteadoras, 

ocasionando um processo de crescimento radical, que se intensificaria cada vez mais com o 

passar dos anos.  

                                                           
9
 Evolução Urbana do Rio de Janeiro, P. 50 
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A inauguração de duas novas ferrovias, na década de 1880, também contribuiu para 

o progresso dos subúrbios: A Estrada de Ferro Rio D‟Ouro (em caráter provisório), que 

ligava a Quinta Imperial do Caju à represa do Rio D‟Ouro, na Baixada Fluminense e a Rio 

de Janeiro Northern Railwail Company, também chamada Estrada do Norte (futura 

Leopoldina Railwail) que teve papel indutor mais importante. Sua primeira linha foi 

inaugurada em 1886, entre São Francisco Xavier e Merity (atual Duque de Caxias).  

Mesmo após sua inauguração a situação não mudou, pois em I910, o contingente 

populacional era de 800 pessoas. Isto se deveu a existência de imensos brejos e alagados 

que ainda eram foco de doenças como, por exemplo, a malária.  

A situação de Merity começa a mudar no governo de Nilo Peçanha. Em 1910 é 

criada a “Comissão Federal de Saneamento e Obstrução dos Rios que deságuam na Baía de 

Guanabara” que funcionou até 1916. O trabalho foi realizado pela Companhia 

Melhoramentos do Brasil que conseguiu minimizar o problema de alagamento na região, 

passando a acontecer em curtos espaços de tempo o que não impediu o surgimento dos 

primeiros loteamentos urbanos.  

A partir de 1920 inicia-se um “boom” de „loteamentos que 

dariam origem a alguns bairros. O primeiro foi a Vila Centenário 

(...) no local do antigo sítio da Jaqueira. A seguir veio o loteamento 

da Vila Itamarati (..) e o terceiro foi o do Parque Lafaiete‟ 

(Peres,2004ª, 167).10
 

 

Em 1928, é inaugurada a rodovia Rio-Petrópolis cruzando as várzeas que 

comporiam o município, o que possibilitou um grande desenvolvimento da atividade 

loteadora por facilitar a ligação dessas áreas com a cidade do Rio de Janeiro.11  

Segundo afirma Beloch, em julho de 1933 foi criada a Comissão de Saneamento da 

Baixada Fluminense, subordinada ao Departamento de Portos e Navegação do Ministério da 

Viação e Obras Públicas. Em 1936, a comissão adquiriu autonomia transformando-se na 

Diretoria de Saneamento da Baixada Fluminense, ocasionando por fim o início da 

desobstrução dos rios através da limpeza e retificação dos leitos, reabertura de canaletas de 

drenagem e irrigação, identificação dos rios dissimulados pela vegetação, mapeamento 

geral da região e criação de equipes de manutenção. O combate à malária, neste período, 

trouxe poucos resultados apesar de exercitado.  

Estas obras foram responsáveis por tornar enxutos os campos que margeavam a 

estrada Rio-Petrópolis. Em nova Iguaçu, o retalhamento da terra e os loteamentos que 

                                                           
10

 Manuel Ricardo Simões. A Cidade Estilhaçada, p.115 
11

 Israel Beloch. Capa Preta e Lurdinha, p. 24 
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acompanharam a explosão demográfica iniciada nos anos 40 foram precedidos por um 

breve ciclo agrícola centrado na laranja, que já de si, produziu a subdivisão das antigas 

propriedades, ao multiplicar a as chácaras produtoras. Em Duque de Caxias, esta fase 

intermediária não ocorreu, surgindo diretamente do vazio econômico os loteamentos, por 

conta da abundância de terras baratas situadas próximas à Capital Federal. O processo de 

aquisição e domínio dessas terras semi-abandonadas assumiu feição de verdadeira conquista 

pelas armas. Arrematavam-se terras ilegalmente e os proprietários mais fortes procuravam 

manter o seu domínio sobre seus bens, organizando gangs armadas que espalhavam a 

morte nas redondezas, entre os quilômetros 31 e 42 da Rio-Petrópolis.  

A maior parte dos loteamentos de Caxias foi aprovada até 1960, sendo que 41,9% 

desse total foram aprovados entre 1950 e 1960. Até 1960, cerca de 80% da área atualmente 

loteada do município já haviam sido provados pela prefeitura. Nota-se, portanto uma 

desaceleração nessa modalidade de parcelamento.  

Nos anos 50, um fundamentado estudo sobre a Baixada assinalava: „Recentemente, 

devido à valorização das terras que se foram tornando vizinhas das grandes cidades, pela 

expansão constante das mesmas (...) companhias imobiliárias adquiriram essas terras, 

mesmo nos trechos onde o governo fazia obras de drenagem e saneamento.‟ O saneamento 

dos charcos e as facilidades de transporte contribuíram para a intensa valorização de terras 

até então depreciadas, provocando o florescimento de ampla atividade especulativa. No 

entanto, „nas planícies e colinas interiores da Baixada fluminense, o loteamento destina-se 

principalmente à constituição de bairros de trabalhadores da cidade.12
 

 

Conclusão  

A presente pesquisa foi realizada com intuito único de contribuir por entender que a 

História tem uma importante função social, promovendo a interação entre o passado e o 

presente, atuando na transformação da realidade concomitante com sua explicação. A 

História só é possível fazer através da relação com todos e de todos com o meio ambiente, 

pois é através dela que pessoas comuns, procuram compreender as transformações que 

aconteceram em suas vidas, sejam elas de ordem social, tecnológica ou intelectual. Através 

dela pessoas comuns puderem atuar como testemunhas do passado, pessoas outrora 

marginalizadas pelo poder, são ressignificados e valorizados pela sua experiência, tornando-

se sujeitos da história pelos historiadores profissionais.  

A História Local atua no resgate da autoestima do povo de sua região, quando ao 

desnudar seu passado histórico, dá um novo sentido à questão de pertencimento local. A 

                                                           
12

 Israel Beloch. Capa Preta e Lurdinha, p. 26 
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História de Duque de Caxias e da Baixada tem sua relevância no cenário brasileiro, pois 

suas histórias estão entrelaçadas com a história do Descobrimento do Brasil e com a 

História do Rio de Janeiro. Infelizmente, os livros oficiais não privilegiam esta história. 

Cabe a nós pesquisadores, moradores, interessados em geral na questão, lutar para que 

tenha visibilidade. Para que o acesso a este conhecimento seja socializado e que a Baixada 

Fluminense com seus municípios, especialmente Duque de Caxias, deixem de ter uma 

conotação pejorativa, no que tange a sua localização espacial e geográfica, e por seus 

aspectos sociais.  

Com relação às entrevistas foi possível analisar parte da realidade da educação 

básica no município. Também foi possível analisar que ainda falta muito para que a Lei 

Orgânica do Município seja cumprida nas escolas, pois passados 20 anos de sua publicação, 

constatou-se que a História da Baixada e de Duque de Caxias ainda é desconhecida pela 

maioria dos estudantes entrevistados. Talvez o tempo ainda seja pouco, para sua 

implementação, mas pesquisas na área têm avançado e atualmente, já se consegue algum 

material para estudos proporcionados pelos professores em parceria com o Sepe/Núcleo – 

Caxias, CEPEMHd (Centro de Pesquisa, Memória e História da Educação do Município de 

Duque de Caxias e Baixada Fluminense), o Fórum Cultural da Baixada Fluminense o Pinba 

(Programa Integrado de Pesquisa e Cooperação na Baixada Fluminense) da UERJ/Febf e 

outros, como por exemplo, o projeto : Conhecendo a Cidade através da Câmara, projeto 

idealizado pela Câmara Municipal de Duque de Caxias, através do Instituto Histórico, que 

visa valorizar e preservar o Patrimônio Histórico da Cidade estimulando às novas gerações 

o conhecimento da história e cultura local, contribuindo na formação e desenvolvimento de 

cidadãos conscientes. 
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