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RESUMO: Este projeto de pesquisa teve como objetivo central organizar um guia das instituições 
que possuem acervo documental relacionado à história e cultura da região geográfica conhecida 
como Baixada Fluminense. Esse guia servirá de apoio aos pesquisadores e demais interessados em 
conhecer determinados aspectos da Baixada Fluminense.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Guia de história. Memória. Documentação.  
 
 

Antes de começar a tratar deste projeto de pesquisa, que foi desenvolvido no âmbito da 

Faculdade de Educação e Letras da Universidade Iguaçu, entre os anos de 2004 e 2005, seria 

interessante destacar o apoio de todas as instituições visitadas durante os levantamentos. 

Acredito ser necessário dizer que nossa região, a Baixada Fluminense, possui uma história que 

necessita ainda de muitas pesquisas. Ao analisarmos os aspectos mais centrais da nossa história e da 

nossa memória, verificamos que nossa população conhece muito pouco de suas raízes históricas, o 

que implica dizer também que poucos são os cidadãos que possuem verdadeiramente uma 

identidade.  

Desde 1937, o Brasil iniciou um importante trabalho em prol da preservação dos bens 

culturais. Mas a luta pela preservação dos monumentos também foi estendida aos documentos, ou 

seja, às fontes escritas, iconográficas, impressas e outras com as mesmas características.  

A idéia de criar este guia tencionou colaborar com os pesquisadores da Baixada Fluminense e 

outros que necessitem coletar informações sobre a região, mas que não sabem exatamente por onde 

começar. Dentro deste esforço, foram produzidas algumas fichas que serviram para a coleta das 

informações.  

Em função do interesse do trabalho de pesquisa e do levantamento que foi realizado, resolvi 
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colocar no corpo de texto algumas das informações reunidas para que este artigo possa cumprir seu 

papel, que é o de informar os pesquisadores sobre as possibilidades existente na região.  

 

PLANILHAS DE ENTRADA DE DADOS COLETADOS: 

 

1) Instituição: Biblioteca Municipal Professor Cial Brito 

Subordinação administrativa: Secretaria de Cultura e Turismo 

Horário de atendimento: entre 09h e 16 horas. 

Localização atual: Casa de Cultura Sílvio Monteiro, no centro de Nova Iguaçu. 

Cópias fornecidas: possui sistema de cópias. 

Datas-limite: 1950 – 2008 

Possui uma organização por temas ou assuntos. 

Descrição sumária do acervo: História de Nova Iguaçu; História da Baixada Fluminense; dados 

estatísticos, brasão de armas da cidade, dados sobre a bandeira municipal, o hino da cidade de Nova 

Iguaçu; outras informações de nossa municipalidade. 

 

2) Instituição: Arquivo da Prefeitura de Nova Iguaçu 

Subordinação administrativa: Secretaria de Administração 

Horário de atendimento: na ocasião não foi informado. 

Localização atual: em 2005: Rua Otávio Tarquínio, 33 Centro. 

Cópias fornecidas: não possui sistema de cópias. 

Datas-limite: 1963 – 2008 

Possui organização parcial dos 823, 72 metros lineares de documentos. 

Descrição sumária do acervo: Processos abertos na prefeitura e nas suas secretarias, quase sempre 

referentes às obras da prefeitura ou particulares; licenças de imóveis, de estabelecimentos 

comerciais. 

  

3) Instituição: Biblioteca Municipal Professor Cial Brito 

Subordinação administrativa: Secretaria de Cultura e Turismo 

Horário de atendimento: entre 09h e 16 horas. 

Localização atual: Casa de Cultura Sílvio Monteiro no centro de Nova Iguaçu. 

Cópias fornecidas: possui sistema de cópias. 
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Datas-limite: 1950 – 2008 

Possui organização por temas ou assuntos. 

Descrição sumária do acervo: História de Nova Iguaçu; História da Baixada Fluminense; dados 

estatísticos; brasão de armas da cidade; dados sobre a bandeira municipal; o hino da cidade de Nova 

Iguaçu; informações de nossa municipalidade. 

 

4) Instituição: Paróquia de Nossa Senhora da Conceição 

Subordinação administrativa: Cúria Diocesana de Nova Iguaçu 

Horário de atendimento: entre 09 e 11:30 horas e 14:30 e 17:00 horas. 

Localização atual: Rua Vereador Marinho Hemetério de Oliveira. 

Cópias fornecidas: não possui sistema de cópias. 

Datas-limite: 1950 – 2008. 

Possui uma organização por assunto. 

Descrição sumária do acervo: O acervo possui livros de casamento e de batismo. O acervo 

anterior ao ano de 1950 encontra-se na paróquia de Austin e no Arquivo da Cúria Diocesana.  

 

5) Instituição: Arquivo da Mitra Diocesana de Nova Iguaçu 

Subordinação administrativa: Diocese de Nova Iguaçu 

Horário de atendimento: entre 09 e 16 horas de segunda a sexta-feira. 

Localização atual: Centro de Formação de Líderes do bairro Moqueta em Nova Iguaçu. 

Cópias fornecidas: não foi informado. 

Datas-limite: 1686 – 1994. 

Possui uma organização por assuntos. 

Descrição sumária do acervo: O acervo possui livros de casamento, batismo. e óbitos das 

freguesias da região, além de plantas e fotografias das capelas. O acervo possui 15, 91 metros 

lineares. A instituição publica alguns artigos no informativo da diocese. Sobre a recuperação dos 

assuntos, o arquivo possui uma listagem dos documentos. Possui ainda cerca de 1500 fotografias e 

100 plantas. 

 

6) Instituição: Instituto Histórico e Geográfico de Nova Iguaçu. 

Subordinação administrativa: não possui.   

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira na parte da tarde. 
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Localização atual: Casa de Cultura Sílvio Monteiro no centro de Nova Iguaçu e na Universidade 

Iguaçu (CEDOPE). 

Cópias fornecidas: não possui sistema de cópias. O pesquisador pode fotografar os documentos. 

Datas-limite: 1800 – 1980 

Possui uma organização por temas ou assuntos. 

Descrição sumária do acervo: documentação referente à venda de escravos, testamentos, cartas-

patentes, registros de batismo, casamento, óbitos. Possui ainda atas da Câmara de vereadores, 

mapas, plantas e regiões vizinhas. O acervo possui cerca de 600 documentos, 1000 fotografias e 

uma pequena biblioteca especializada. Atualmente o acervo vem passando por um inventário. 

 

7) Instituição: Instituto de Arqueologia Brasileira 

Subordinação administrativa: não possui. 

Horário de atendimento: entre 08 e 17 horas, de segunda a sábado. 

Localização atual: Antiga fazenda do Calundu, no bairro Santa Teresa, em Belford Roxo. 

Cópias fornecidas: não possui sistema de cópias. 

Datas-limite: 1961 – 2008 

Possui uma organização por temas ou assuntos, cronológica e numérica. 

Descrição sumária do acervo: basicamente são livros com temas variados e documentos 

administrativos do referido instituto. Possui ainda cerca de 15.000 mapas e 2.000 plantas. O acervo 

arqueológico esta organizado em fichas. 

 

8) Instituição: Biblioteca Pública Municipal de Jardim Primavera 

Subordinação administrativa: Secretaria de Cultura. 

Horário de atendimento: entre 09 e 16 horas. 

Localização atual: Rua Moacir Padilha, Jardim Primavera em Duque de Caxias. 

Cópias fornecidas: possui sistema de cópias. 

Datas-limite: não definido. 

Possui uma organização por temas ou assuntos. 

Descrição sumária do acervo: cerca de 30 jornais contando a História da Baixada Fluminense; 16 

revistas e 10 livros sobre a Baixada Fluminense; dados estatísticos; brasão de armas da cidade; 

dados sobre a bandeira municipal; o hino da cidade de Nova Iguaçu; outras informações de nossa 

municipalidade. 
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Sem dúvida este trabalho necessita ser prolongado por tratar-se de um projeto que irá 

beneficiar toda a sociedade. A etapa de levantamento de dados foi realizada apenas por um bolsista, 

em virtude do trancamento da matrícula do segundo bolsista. 

Com a criação do Centro de Documentação e Pesquisa Dr. Fábio Raunheitti (CEDOPE -

UNIG) a pesquisa deve continuar e em breve será lançado um guia mais completo e com mais 

informações.  
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ABSTRACT: This Project aims, as its central objective, at organizing an instruction guide of the 
institutions that bridge documental archives related to the history and culture of the geographic 
region known as Baixada Fluminense. This guide will grant researchers as well as any other 
interested person with materials on Baixada Fluminense. 
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