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O objetivo deste artigo é o de acompanhar a formação das famílias de ex-escravos e de 

seus descendentes no Município de Iguassú no período do pós-abolição, entre os anos de 1888 

a 1940.1 Para tanto serão utilizados os dados obtidos a partir da pesquisa realizada no registro 

civil de nascimentos encontrado no cartório de Nova Iguaçu.  

No mesmo ano de abertura do Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais da 1ª 

Circunscrição de Nova Iguaçu, 1889, mais dois cartórios de registro civil passaram a 

funcionar em São João de Meriti e em Vila de Cava, ambos nesse período distritos de Iguassú. 

Aqui se optou por utilizar o cartório de Nova Iguaçu, uma vez que essa região concentrou a 

maior parte da população entre os anos de 1920 e 1940 e se tornou um importante centro 

econômico no Estado. Além disto, este cartório abrangia as regiões que hoje são os 

municípios desmembrados de Nova Iguaçu, como: Queimados, Belford Roxo, Mesquita, 

Japeri, Duque de Caxias, Nilópolis e Paracambi. 

Buscou-se analisar o período que vai de 1888 a 1940, ou seja, os anos que vão da 

abolição ao censo de 1940. Em virtude da imensa quantidade de registros selecionaram-se os 

anos de cinco de cinco, são eles: 1889, 1894, 1899, 1904, 1909, 1914, 1919, 1924, 1929, 1934 

e 1939. Estes registros pouco mudaram ao longo do tempo, o que possibilitou o uso de quase 

todas as categorias em todos os anos.  

 Para se chegar às famílias de ex-escravos e de seus descendentes nesta parte serão 

usados apenas os assentos de crianças que nasceram no ano de seu registro. Isto porque, nos 

últimos anos, mais precisamente em 1934 e 1939, a quantidade de registros tardios e de 

pessoas se auto-registrando na idade adulta cresceu vertiginosamente.2  

Neste artigo busca-se construir as características da família ex-escrava em dois 

momentos bem específicos em sua trajetória no Município de Iguassú. No primeiro corte de 

análise serão selecionados os anos que vão de 1889 a 1919. Neste período são encontradas 

basicamente as famílias de ex-escravos das antigas fazendas dessa região. Apesar de não ser o 

                                                 
∗ Mestrando. 
1 Neste artigo usa-se a região da época: o Município de Iguassú compreende atualmente os municípios de Nova 

Iguaçu, Japeri, São João de Meriti, Queimados, Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis e 
Paracambi.  

2 Os registros tardios foram o tema de nosso 3º capítulo da dissertação. 
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tema principal desta pesquisa, é mister traçar as principais características dessas famílias para 

poder comparar e diferenciar das que migraram após 1920. Além disso, esta parte poderá 

trazer subsídios para pesquisas posteriores sobre as famílias de ex-escravos das antigas 

fazendas da Baixada Fluminense no período do pós-abolição.  

No segundo corte utiliza-se os anos entre 1924 e 1939. Este é o período de maior 

importância para a pesquisa. Entre esses anos no Município de Iguassú ocorreu um 

crescimento econômico significativo em virtude da produção de laranjas, do crescimento 

urbano e da diversificação dos arranjos de trabalho. Consequentemente, estes fatores levaram 

a uma migração sistemática para a região. Dessa forma, busca-se mostrar de que forma foi 

constituída a estabilização das pessoas registradas como pretas e pardas de fora da Baixada, 

em especial provindas do Vale do Paraíba. 

 

Os registros civis de crianças 

 Apesar de não ser procurado por todos, a quantidade de registro de nascimentos em 

todo o período pesquisado surpreende. Nos anos selecionados entre 1889 e 1939 no registro 

civil de Nova Iguaçu contabilizou-se um total de 5.897 nascimentos de crianças (tabela I). 

Dentre estes registros 2.908 (49%) são de crianças brancas, 2.631 (45%) de pretas e pardas e 

142 (2%) de crianças de outras cores. 3 Dentre todos esses anos a cor não foi informada em 

apenas 4% dos registros.  

 
Tabela I - Registro Civil de Nascimentos: Total de crianças registras por cor e ano. Município de Nova Iguaçu, 

1889, 1894, 1899, 1904, 1909, 1914, 1919, 1924, 1929, 1934 e 1939. 
 Branca Outras Cores Não Informada Pretas e Pardas Total 

1889 19  0 171 47 237 
1894 118 0 1 204 323 
1899 86 29 5 112 232 
1904 58 24 5 48 135 
1909 96 34 3 92 225 
1914 72 39 3 73 187 
1919 212 2 6 188 408 
1924 352 13 3 274 642 
1929 469 0 10 342 821 
1934 636 1 7 435 1079 
1939 790 0 2 816 1608 

Total 2908 142 216 2631 5897 
Fonte: Ofício de Registro Civil das Pessoais Naturais da 1ª Circunscrição do Município de Nova Iguaçu: 1889, 
1894, 1899, 1904, 1909, 1914, 1919, 1924, 1929, 1934 e 1939. 
 

                                                 
3 Nesta categoria encontram-se as seguintes cores: morena, fula e clara. Em virtude da pequena quantidade de 

registros por ano com essas cores optou-se por agregá-las em apenas uma categoria: outras cores. 
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 Na figura I é possível acompanhar a quantidade de registros de crianças por ano no 

cartório. Nos anos de 1889 e de 1894 aparentemente houve um crescimento pela busca do 

registro de nascimento no Município de Iguassú, totalizando 560 registros. Isto pode 

demonstrar que as famílias procuraram legitimar a sua situação logo após a abolição. Deveras, 

entre as crianças nesses dois anos 251 (45%) foram registradas como pardas e pretas, 

diferentemente das brancas, apenas 137 (24%). 4  

Entre 1889 e 1914 a média de registros por ano manteve-se praticamente quase a 

mesma. Este número de registros só seria superado após o 1914. A partir deste ano a 

quantidade de registros de crianças aumentou significativamente. Se em 1914 foram 

registradas 187 crianças, no ano de 1939 esse número chegou a 1.608.  

 
Figura I  – Registro Civil de Nascimento: Total de crianças registradas no ano de seu nascimento. Município de 

Nova Iguaçu, 1889, 1894, 1899, 1904, 1909, 1914, 1919, 1924, 1929, 1934 e 1939. 
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Fonte: Ofício de Registro Civil das Pessoais Naturais da 1ª Circunscrição do Município de Nova Iguaçu: 1889, 
1894, 1899, 1904, 1909, 1914, 1919, 1924, 1929, 1934 e 1939. 
 

 Dividindo esses registros na categoria cor vê-se uma grande presença dos pardos e 

pretos no registro civil (figura II). Nos três primeiros anos selecionados eles representam à 

maioria dos registros, já no ano de 1914 a quantidade de registros de crianças pretas e pardas 

e brancas praticamente se igualam a 39% cada. A partir daí, o número de registro de crianças 

pretas e pardas ultrapassam aos poucos a quantidade de brancos, chegando em 1939 a totalizar 

50,5% dos registros. A partir deste dado é válido supor que ou pode ter aumentado a 

                                                 
4 Para uma maior apreensão desta discussão ver capitulo 1 de nossa dissertação. 
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quantidade de pretos e pardos na população em geral, ou a partir desse ano, esse grupo passou 

a ter mais acesso ao registro de seus filhos. 

Figura II  – Registro Civil de Nascimentos: Total de crianças registradas em ano de seu nascimento por cor e 
ano. Município de Nova Iguaçu, 1889, 1894, 1899, 1904, 1909, 1914, 1919, 1924, 1929, 1934 e 
1939. 
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Fonte: Vide figura I 
 

 Estes dados são bem diferentes dos apresentados por Rios em sua dissertação. Em sua 

pesquisa, que abarcou os anos de 1889 a 1920, apenas no primeiro ano do registro civil de 

Inconfidência, em Paraíba do Sul, havia informações completas.5 Dessa forma, ela restringiu 

muito sua análise nos primeiros anos do pós-abolição e buscou complementá-la 

qualitativamente com os registros de óbitos. De forma a compreender esse processo no 

Município de Iguassú, serão traçadas comparações entre os registros civis de nascimento de 

Paraíba do Sul e o do Cartório de Nova Iguaçu no pós-abolição. 

  

Os anos posteriores à abolição – 1888 a 1940 

 O ano de 1889 mostrou um quadro não muito otimista no que trata sobre a construção 

de famílias ampliadas no Município de Iguassú. No exame dos dados do capítulo de nossa 

dissertação supõe-se que os libertos atravessaram a escravidão sem formar famílias 

ampliadas, ou seja, não formaram comunidades com parentes e/ou amigos próximos. Este fato 

                                                 
5 RIOS, A. L. Família e Transição (Famílias negras em Paraíba do Sul, 1872-1920). Dissertação (Mestrado em 

História), Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1990.  
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pode estar ligado a diversos fatores ainda pouco explorados como: a quantidade de ex-

escravos por propriedade, o acesso à pequena roça e a diversificação dos arranjos de trabalho. 

 Efetivamente, a constituição de famílias ampliadas depende da possibilidade de se 

obter uma pequena propriedade ou a estabilidade nas fazendas da região. Ao comparar 

Paraíba do Sul com o Município de Iguassú, de acordo com Rios, no primeiro caso uma parte 

dos libertos conseguiu se estabilizar em pequenas propriedades, através compra, de 

arrendamentos ou de trabalhos de meação.6 Contudo, No Município de Iguassú sabe-se que no 

período do pós-abolição com a crise do café, as propriedades passaram a ser loteadas. 

Todavia, ainda não há estudos sobre o valor e o tamanho desses loteamentos e se o seu preço 

estava acessível à população de libertos e de seus descendentes. 

 Deveras, outros elementos, para além do acesso a terra, contribuíram para a formação 

das famílias ao longo das primeiras décadas do século XX. A busca pela estabilidade, pela 

autonomia, e pela possibilidade de ampliação familiar estava ligada às condições de trabalho e 

de que forma era empregada na terra. No que se refere aos anos posteriores a abolição, de 

1888 a 1920, na Baixada Fluminense, pouco se sabe sobre as condições de trabalho da 

população provinda da escravidão. 

 Aqui nesta parte será possível aprofundar a investigação sobre a formação dessas 

famílias. Após o ano de 1889, ao contrário dos registros encontrados por Rios em Paraíba do 

Sul, no cartório de Nova Iguaçu, ao longo dos anos os assentos de nascimentos tornam-se 

mais completos. Decerto, algumas categorias alusivas aos registros paroquiais de batismo 

deixam de ser declarados, como os padrinhos, a intenção de se casar, o dia do batizado da 

criança, entre outras.  

Ao longo dos anos a presença de registros de crianças pretas e pardas cresceu. Aqui 

nesta primeira parte ira-se dividir a análise em dois momentos. Primeiro, serão analisados os 

registros até 1919 e posteriormente entre 1924 e 1939. Trata-se de tentar acompanhar a 

construção das famílias de ex-escravos e de seus descendentes provindos das antigas fazendas 

de café e de cana-de-açúcar do Município de Iguassú e as famílias migradas para essa região.  

 No município de Iguassú, no imediato pós-abolição, pouco se sabe sobre o acesso a 

pequena roça. Os indícios apenas mostram que esse período foi marcado pela crise da 

produção de café e de cana-de-açúcar nessa região. As antigas fazendas começaram a ser 

desmembradas em loteamentos, dos quais nada se sabe sobre o valor das vendas e a sua 

                                                 
6 RIOS, A. L. Família e Transição... Op. cit. Principalmente o capítulo 3. 
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quantidade. Efetivamente, não se pode afirmar se essa população conseguiu se estabilizar 

nesse período ou teve de migrar para outras regiões. 

 Na tabela I, foi montado um panorama com os registros civis de nascimento colhidos 

no Município de Nova Iguaçu de cinco em cinco anos a partir de 1889 até 1939. Dentre os 

anos selecionados apenas no primeiro a taxa de cor “não informada” é alta. Se em 1889 a 

participação de pretos e pardos é de 47(19%) registros, nos anos seguintes a quantidade de 

crianças não ficou abaixo dos 38%. Em 1894, surpreendentemente 204 (63%) registros são de 

crianças pardas e pretas, porém nos anos posteriores o número cai para 112 (48%) em 1899. 

Nos três anos seguintes vai ficar entorno dos 39%, para em 1919 voltar a crescer, chegando a 

188 (46%) registros. 

 Apesar da grade presença de pretos e pardos nos registros, os anos em que esse 

número cai merecem alguns comentários. No censo de 1890 esse grupo correspondia a 63% 

da população dos Municípios de Estrella e de Iguassú. Certamente era de se esperar que em 

1894 a sua presença fosse expressiva nos registros civis. Apesar da grande quantidade de sub-

registros nos dois primeiros anos selecionados, essa parte da população buscou regularizar a 

sua situação. De forma semelhante à encontrada na pesquisa do registro civil por Rios em 

Paraíba do Sul, aqui se supõe que esse interesse em tornar regular a “situação das crianças 

(...) reflete uma vontade de integração e não de exclusão. Pode ter sido um sinal de que as 

famílias tinham, ou esperavam ter, alguma estabilidade nas suas relações e na região”. 7 

 Ao longo dos anos os registros de crianças pretas e pardas diminuíram 

consideravelmente o que não permite concluir que houve uma diminuição de nascimentos 

(figura II). Em 1894 foram ao total 204 registros de crianças pretas e pardas enquanto em 

1904, exatos dez anos após, esse número caiu para 48. De uma forma um tanto quanto 

interessante, os registros desse grupo decaíram de forma vertiginosa, todavia nos anos 

posteriores a 1899 tenderam a se equilibrar com a quantidade de brancos. Se no ano de 1899 

eram 48% de crianças pretas e pardas e 37% de registros de crianças brancas, em 1914 esse 

número praticamente se iguala ficando 39% e 38,5% respectivamente (tabela I).  

 A quantidade de sub-registros nos permite afirmar que o ato de registrar não era 

acessível ou não era uma prática generalizada no período, apenas de alguns grupos 

específicos. Nos anos de 1889 e 1894 entre os pais de crianças pretas e pardas a maioria 

estava concentrada no trabalho com a lavoura. Efetivamente, a diminuição de registros pode 

estar ligada a mudanças nesse grupo que recorria aos registros. Para Rios em Paraíba do Sul, o 

                                                 
7 RIOS, A. L. Família e Transição... Op. cit. p. 107. 
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número de crianças pretas e pardas também diminui nesse período. Para ela isto pode estar 

ligado não à diminuição de nascimento de crianças, mas sim na diminuição de lavradores 

negros na região. 

 Na Baixada, a diminuição dos registros pode estar ligada também à falta de famílias 

nucleares. No que tange a situação conjugal dos pais entre pretos e pardos, a maior parte dos 

registros são de mãe solteiras totalizando 58,5% (tabela II). 

  

Tabela II – Registro Civil de Nascimentos: situação conjugal por cor das crianças registradas.  Nova Iguaçu, 
1889, 1894, 1899, 1904, 1909, 1914 e 1919. 

   Casado Não Informado Solteiro Vão se Casar Total 
Brancas 558 7 91 5 661 
Outras Cores 60 2 66  128 
Não Informada 83 2 101 8 194 
Pardas e Pretas 296 20 447 1 764 
Total 997 31 705 14 1747 
Fonte: Ofício de Registro Civil das Pessoais Naturais da 1ª Circunscrição do Município de Nova Iguaçu.  Livros 
número. Anos de: 1889, 1894, 1899, 1904, 1909, 1914, 1919. 
 

Entre os casados, os pais são nomeados em apenas 39% dos registros. Dos 296 casos 

de pais casados, em 141 (48%) não há qualquer informação sobre eles. Apesar disto, dentre os 

registros que apresentam a profissão dos pais casados de crianças pretas e pardas, 64% 

estavam ligados à lavoura. O restante estava espalhado em poucas categorias de trabalho, 

dando destaque para os empregados públicos e operários, ao total de 18 (12%) e 14 (9%) 

respectivamente (tabela III).  

 Em virtude da pequena quantidade de crianças pretas e pardas registradas como 

legítimas, a figura dos avós paternos e maternos está bem abaixo dos encontrados em Paraíba 

do Sul. Aqui se optou por colocar todos os avós nomeados, uma vez que as referências sobre a 

condição de vivo ou falecido escasseiam nos registros. Após 1889, Rios apontou que a figura 

dos avós tenderam a ser nomeados de forma mais intensa. Eram no total, 66% avôs paternos, 

80% de avós paternas, 65% de avôs maternos e 96% das avós maternas, nos quais 48% das 

crianças tiveram todos os seus avós nomeados. 8 De forma bem diferente, no Município de 

Iguassú até o ano de 1919 foram nomeados 43% dos avôs paternos, 50,5% de avós paternas, 

55% de avôs maternos e 89% de avós Maternas (tabela IV). Desse total, 34% das crianças 

conheceram ou pelo menos ouviram falar de todos os seus avós, no entanto 38% apenas um 

avô. Deveras, nos dois casos a figura das avós são bem presentes nas famílias de pretos e 

pardos, especialmente as avós maternas. 

 

                                                 
8 RIOS, A. L. Família e Transição... Op. cit. p. 109. 
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Tabela III  – Registro Civil de Nascimentos: profissão dos pais de crianças registradas como pretas e pardas. 

Município de Nova Iguaçu, 1889, 1894, 1899, 1904, 1909, 1914 e 1919. 
 Total 
Artista 4 
Cozinheiro 1 
Empregado 1 
Empregado ou funcionário publico 18 
Estrada de ferro rio do ouro 1 
Guarda Armazém Estrada de Ferro 2 
Jornaleiro 7 
Lavrador 99 
Militar 2 
Não declarada 141 
Negociante 1 
Operário 14 
Padeiro 1 
Pedreiro 2 
Sapateiro 1 
Trabalhador 1 
Total geral 296 

Fonte: Vide Tabela II. 
 

Tabela IV - Registro Civil de Nascimentos: Presença de avós paternos e maternos de crianças registradas como 
pretas e pardas. Município de Nova Iguaçu, 1889, 1894, 1899, 1904, 1909, 1914 e 1919. 

 Porcentagem Total 
Avô Paterno 43% 328 
Avó Paterna  50,5% 386 
Avô Materno 55% 418 
Avó Materna  89% 682 
Todos os avós 34% 256 
Nenhum avô 7% 56 
Pelo menos um avô 38% 293 
Total de Registros  764 

Fonte: Vide Tabela II. 
 

As relações sociais construídas no pós-abolição pelas mães solteiras podem ter 

permitido que seus filhos tivessem acesso aos registros civis. Dentre as 764 crianças pretas e 

pardas nascidas entre 1889 e 1919, apenas 166 (21%) foram registradas pelos pais (tabela V). 

Além dos avós que registraram 3 crianças, 595 foram registras por “outras pessoas”. Nesse 

grupo pode-se incluir os irmãos, tios, despachantes e outras pessoas ligadas a família da mãe 

por relações não-parentais. Ao total são 442 crianças declaradas como naturais nas quais 

somente o nome da mãe e dos avós maternos aparecem. Essas mães estavam concentradas 

principalmente nos trabalhos domésticos e de lavoura, 33% e 25%. Mesmo diante de um 

quadro de famílias nucleares incompletas, as mães buscaram legitimar as suas proles. 
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Tabela V – Registro Civil de Nascimentos: Declarantes das crianças registradas por cor. Município de Nova 
Iguaçu 1889, 1894, 1899, 1904, 1909, 1914 e 1919. 

  Brancas Outras Cores Não Informada Pardas e Pretas Total geral 
Avós 1   2 3 
Avós Maternos     1 1 
Avós Paternos 1    1 
Mãe    5  5 
Oficial de Justiça    1  1 
Outra Pessoa 382 97 126 595 1200 
Pai 277 31 62 166 536 
Total 661 128 194 764 1747 

Fonte: Vide Tabela II. 
 

 A falta dos pais nos registros nesse período é expressiva entre a população de pretos e 

pardos. Ao estudar a situação das famílias negras no Caribe, Raymond Smith 

concomitantemente detectou uma ausência de homens. Para ele este fato derivava-se dos 

papéis assumidos por mulheres e homens no interior da família. Enquanto a primeira deveria 

cuidar do meio doméstico e da prole, aos homens ficava o papel de prover o sustento familiar. 

Diante de um quadro de impedimento de acesso ao trabalho e a terra, em virtude da 

hierarquização social baseada na estrutura raça/classe, os homens negros não encontraram a 

situação que desejavam. Rios apontou em sua dissertação que “a família nuclear incompleta, 

entre os negros no período, pode ter refletido antes a impossibilidade de construir um padrão 

diferente do que inconstância ou falta de tradição de organização familiar.” 9 

 Para Rios, ao contrário do que usualmente é suposto como herança da escravidão, em 

Paraíba do Sul a família nuclear completa e extensa existiu entre pretos e pardos. Se no Vale 

do Paraíba estava concentrada a maior quantidade de escravos do Rio de Janeiro no século 

XIX, o mesmo não pode ser dito sobre a Baixada. Indubitavelmente, o caso do Vale do 

Paraíba é único no país. Ainda não houve pesquisas sobre as características da escravidão na 

Baixada, ou seja, a localização, a quantidade de cativos por propriedade, a razão de 

masculinidade, se estavam alocados nos grandes plantéis ou em domicílios, entre outras. No 

entanto, é lícito supor que a falta de uma comunidade estável nos últimos anos da escravidão, 

pode demonstrar a existência de poucos cativos e pretos livres homens, o que provavelmente 

impossibilitou a afirmação familiar no período do pós-abolição na Baixada Fluminense.  

Os dados apontam que a maior parte dos homens que registraram seus filhos entre os 

anos de 1894 e 1919 é de fora da Baixada. Dentre os 275 registros que aparecem a 

naturalidade do pai, somente 51 casos (18%) são do Município de Iguassú (tabela VI). Dessa 

                                                 
9 SMITH, R. The Family and the Modern World System: Some Observation From The Caribbean. In: Journal of 

Family History 3:4, 1978. Apud RIOS, A. L. Família e Transição... p. 112 – 113. 
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forma, 184 (66%) dos pais vieram de fora do Município, destes, 159 (57%) de dentro do 

Estado do Rio de Janeiro, 18(7%) de outros estados do Brasil e 2 (1%) de outros países.  

 
Tabela VI – Registro Civil de Nascimentos: Naturalidade do pai de crianças registradas por cor. Município de 

Nova Iguaçu 1889, 1894, 1899, 1904, 1909, 1914 e 1919. 
  Brancas Outras cores Não Informada Pardas e Pretas Total geral 
Baixada 66 4 62 51 183 
Brasil 72 12 10 40 134 
Capital Federal 11 0 1 5 17 
Estado Rio de Janeiro 117 2 4 159 282 
Estados do Brasil 25 1 3 18 47 
Não declarada 226 108 108 489 928 
Nordeste 1 0  0 1 
Países 141 1 5 2 149 
Vale do Paraíba 2 0 1  3 
Total geral 661 2 194 764 1747 

Fonte: Vide tabela II. 
 

 Apesar da dificuldade de trabalhar os registros civis em virtude da enorme quantidade 

de sub-registros, nestes dados há indícios sobre o processo de migração em direção a Baixada 

Fluminense no anos posteriores a década de 20. Como já mencionado anteriormente, próximo 

à década de 1920 a produção de laranja começou a despontar no mercado nacional e 

internacional. Com avanço da produção houve a necessidade de mão-de-obra. Deste modo, no 

ano de 1919, dentre os 366 pais que registram seus filhos, 321(87%) são de fora do Município 

de Iguassú (tabela VII). São 156 os pais de crianças pretas e pardas, dos quais 141(90%) são 

de fora da Baixada.  

 

Tabela VII  – Registro Civil de Nascimentos: Região de origem do pai por ano de crianças declaradas como 
pardas e pretas. Município de Nova Iguaçu 1889, 1894, 1899, 1904, 1909, 1914 e 1919. 

 1889 1894 1899 1904 1909 1914 1919 Total  
Baixada 78 51 28 1 4 3 18 183 
Brasil 3  36 49 9 10 27 134 
Capital Federal   3   1 1 12 17 
Estado Rio de Janeiro 5 45 12    220 282 
Estados do Brasil 3 16 3  1 3 21 47 
Não declarada 143 176 126 83 203 158 42 931 
Nordeste       1  1 
Países 4 31 26 2 7 11 68 149 
Vale do Paraíba 1 1 1     3 
Total  237 323 232 135 225 187 408 1747 

Fonte: Vide Tabela II. 
 
 Através dos dados obtidos no registro civil de nascimento dessa região entre os anos 

de 1924 e 1939, busca-se apresentar as características da migração da população de pretos e 

pardos para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Trata-se de tentar identificar, qual o 

perfil das famílias, os locais de origem e quais foram os tipos de trabalho que essa população 
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encontrou após 1920. Em um segundo momento se analisará se foi possível para os ex-

escravos e seus descendentes se estabilizarem e formar família no Município de Iguassú.  

 Se a população aumentou entre as décadas de 20 e de 40 do século XX, é de se esperar 

que a procura pelos registros civis seja concomitantemente alta (figura II). 10 Colhendo os 

anos de 1924, 1929, 1934 e 1939 soma-se um total de 4.150 registros de nascimentos. Se em 

sete anos selecionados entre 1889 e 1919 foram coletados apenas 1.747, percebe-se que 

apenas nos quatro anos aqui escolhidos esse número realmente impressiona.  

 Apesar de haver uma maior quantidade de crianças brancas nesses quatro anos, o que 

mais surpreende foi o crescimento de registros de crianças pardas e pretas ao longo dos anos 

(tabela I). No total dos registros estas crianças eram 1.867 (45%). Ao separar por ano vê-se 

que em 1924 elas somavam 274 (43%), na mesma proporção em 1929 foram 342 (42%) 

registros, em 1934 esse número passou para 435 (40%), para surpreendentemente em 1939 

chegar a 816 crianças, ou seja, 51% dos registros daquele ano.  

 No que tange a situação conjugal dos pais percebe-se que diferentemente dos registros 

entre 1889 a 1919 onde a maior parte era de pais solteiros, no período de 1924 a 1929 há uma 

presença maior dos casados (tabela VIII). Dentre os 1.867 registros de crianças pretas e 

pardas, há 1.107 (59%) pais casados, e as crianças de pais solteiros correspondem a 625 

(33%) registros.  

 

Tabela VIII  - Registro Civil de Nascimentos: Situação conjugal dos pais por cor de crianças registradas. 
Município de Nova Iguaçu, 1924, 1929, 1934 e 1939. 
  Brancas Outras cores Não Informada Pardas e Pretas Total geral 
Casado 1861 7 19 1107 2994 
Não Informado 68 1 1 94 164 
Solteiro 250 6 2 625 883 
Viúvo 68   41 109 
Total geral 2247 14 22 1867 4150 

Fonte: Ofício de Registro Civil das Pessoais Naturais da 1ª Circunscrição do Município de Nova Iguaçu. 1924, 
1929, 1934 e 1939. 
 

 Se o número de casados nos registros aumentou, era de se esperar que a regularização 

da legitimidade das crianças também fosse um aspecto a ser procurado por essa população. 

Em comparação aos primeiros anos do registro civil, nos quais havia mais registros de 

crianças naturais, nos anos aqui analisados o número de crianças legitimadas é muito maior. 

Entre as crianças pretas e pardas, nesse período, foram encontrados 1.172 (63%) registros de 

crianças legítimas. 

 
                                                 
10 De acordo com os censos de 1920 e 1940 a população do Município de Iguassú passa de 33.396 para 140.606.  
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 A presença dos avós ao longo dos anos tornou-se bastante expressiva, aumentando 

significativamente em relação ao primeiro corte de pesquisa. Optou-se aqui por colocar os 

avós que foram nomeados nos registros, uma vez que não é possível detalhar em virtude da 

escassez de informações, se eram vivos ou não no dia do registro (tabela IX). Ao longo dos 

quatros anos selecionados para a pesquisa foram nomeados 79,5% dos avôs paternos, 81% 

das avós paternas, 89% dos avôs maternos e 95% das avós maternas. Apesar da figura da avó 

materna ainda ser a mais popular, é possível perceber que a maioria das crianças pretas e 

pardas também conheceu seus avós paternos. Neste sentido 79,5% conheciam os nomes de 

todos os seus avós e apenas 5% não poderia sequer nomeá-los. 

 

Tabela IX – Registro Civil de Nascimentos: Presença de avós paternos e maternos de crianças registradas como 
pretas e pardas. Município de Nova Iguaçu, 1924, 1929, 1934 e 1939. 

 Porcentagem Total 
Avô Paterno 79,50% 1484 
Avó Paterna  80,80% 1509 
Avô Materno 89,4 1669 
Avó Materna  95% 1772 
Todos os avós 79,50% 1484 
Nenhum dos avós 5% 95 
Apenas um avó 5,50% 103 
Total  1867 
Fonte: Vide Tabela VIII. 
 
 O mais interessante é que esses números se aproximam demasiadamente dos 

apresentadas por Ana Rios nos primeiros anos do pós-abolição em Paraíba do Sul. 11 No 

município de Iguassú entre os anos de 1920 e 1940 o número de casados é maior do que o de 

solteiros há mais filhos legítimos e a presença dos avós aumentou vertiginosamente. Se no 

período entre 1889 e 1920, Rios encontrou famílias nucleares e ampliadas possivelmente 

estáveis entre as crianças pretas e pardas, os nossos dados sugerem que somente no período 

após 1920 no Município de Iguassú foi possível formar famílias nucleares completas. 

 Deste modo, foi possível encontrar muito mais informações sobre os pais registrando 

as crianças pretas e pardas. Nos 1.867 registros deste grupo de crianças, em 1.268 (68%) os 

pais são nomeados. O mais interessante foi acompanhar a sua participação ao longo dos anos. 

Em 1924 os pais registraram 151 crianças, em 1929 aumentou para 215, para em 1934 chegar 

a 300, e em 1939 a quantidade de pais de crianças pretas e pardas ultrapassou a de brancas, 

somando 441 registros.  

 Se nos primeiros anos do pós-abolição haviam poucos pais de crianças pretas e pardas, 

pode-se supor que a maior parte destes vieram de fora da Baixada e se estabilizaram pela 

                                                 
11 RIOS, A. L. Família e Transição... Op. cit.  
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região (tabela X). Em 1924, dos 274 registros, em 190 (70%) o pai não é natural do Município 

de Iguassú. A maior parte, 53%, veio de dentro do Estado do Rio de Janeiro. Já em 1929 são 

200 pais de fora e não há nenhum registro de pai sendo natural desse Município. Infelizmente 

diferentemente dos anos anteriores, nos registros civis de 1934 e 1939 a categoria da 

naturalidade dos pais e mães tornou-se “viciada”. A partir de 1934 a maior parte dos registros 

apenas aponta se esses são brasileiros ou não. Entretanto, nos registros realizados na fase 

adulta onde há auto-declaração, essas pessoas deixaram expressas o seu local de nascimento.12 

 
Tabela X - Registro Civil de Nascimentos: Naturalidade do pai de crianças registradas por cor.                     

Município de Nova Iguaçu, 1924, 1929, 1934 e 1939. 
  Brancas Outras cores Não Informada Pardas e Pretas Total geral 
Baixada 32 1   25 58 
Brasil 1055 2 7 961 2025 
Capital Federal 53 2 1 16 72 
Estado Rio de Janeiro 309 5 6 316 636 
Estados do Brasil 71 2 1 62 136 
Não declarada 317 1 2 476 796 
Países 409 1 5 11 426 
Vale do Paraíba 1    1 
Total geral 2247 13 22 1867 4150 

Fonte: Vide Tabela VIII. 
 
 Entre os pais que migraram para o Município de Iguassú, nesse período, muitos já 

vieram casados. Este foi o caso de S. S. R., lavrador que no dia 13 de abril de 1939,  

(...) residente em Tinguá, neste, distrito declarou que (...) em casa de sua 
moradia nasceu uma criança do sexo masculino, cor parda, que terá o nome 
de E. S. R. filho legitimo dele declarante e de sua mulher M. F. S., 
brasileira, doméstica, casados em Vassouras [grifo meu].” 13 Assim como 
este, outros declarantes já haviam procurado legitimar nos cartórios sua 
família nos locais de origem. No dia 12 de agosto de 1929 compareceu no 
cartório “J. M. natural deste Estado casado civilmente no Distrito de 
Mendes [grifo meu], neste Estado, militar, residente em Mesquita, neste 
distrito e declarou que (...) em casa de sua moradia nasceu uma criança do 
sexo masculino de cor parda que terá o nome de M. M.(...). 14 

 
 Assim como migraram casados, seus filhos também poderiam ter nascido ainda fora 

da Baixada. No dia 14 de Novembro de 1934, foi registrado no cartório de Nova Iguaçu O. S. 

tendo 28 anos e nascido no dia 18 de outubro de 1906, e lá compareceu como declarante seu 

pai o “T. S., brasileiro, operário, residente em Mesquita, nos termos do Decreto Federal 

numero 19.710 de 18 de fevereiro de 1931 declarou que (...) em Piraí, neste Estado, nasceu 

                                                 
12 Estes registro são o tema do capítulo 3 de nossa dissertação. 
13 Ofício de Registro Civil das Pessoais Naturais da 1ª Circunscrição do Município de Nova Iguaçu. Registro 

14140, livro 59 de 1939. 
14 Ibidem. Registro 242, livro 35 de 1929. 
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uma criança do sexo masculina de cor parda (...)” 15 Nos registros civis entre os anos de 1924 

e 1939 foram ao total registradas 176 crianças nascidas fora do município. Desse total, 106 

crianças nasceram no Vale do Paraíba, ou seja, 60% das crianças pretas e pardas (tabela XII). 

 Esse foi período como já mencionado do crescimento econômico do Município de 

Iguassú. Acompanhado a ele houve a possibilidade de uma maior diversificação dos tipos de 

trabalho, o que permitiu aos pais de crianças pretas e pardas migrados se estabilizarem na 

região. Deveras, a maior parte deles estava concentrada no trabalho com lavoura, uma vez que 

dos 1.206 registros que aparecem a profissão do pai, 498 (41%) são lavradores. 

Porém, aliado ao crescimento econômico há o crescimento urbano, o que ampliou as 

formas de trabalho. Apesar do período entre 1920 e 1940 ser considerado o de maior 

crescimento da laranja, os migrados estavam concentradas em outros ramos. Dentre os 

registros de pais de crianças pretas e pardas 58 % não trabalhavam na lavoura ou em qualquer 

profissão ligada a agricultura. Se entre 1889 e 1919 nos registros civis os pais registrados 

estavam divididos em apenas 21 categorias, no período seguinte pula para 53, mostrando uma 

grande diversificação nos arranjos de trabalho. Deste modo, os pais de crianças pretas e 

pardas estavam divididos nos seguintes ofícios: operários 245 (20%), Empregados público 

205 (17%), comerciantes 44 (4%), pedreiros 36 (3%) e jornaleiros, 28 (2%). Provavelmente 

conseguiram se estabilizar na região graças ao crescimento urbano e não em virtude da 

disponibilidade de terra para sua subsistência.  

 Sem embargo, ao analisar as regiões de nascimento das crianças pretas e pardas 

percebe-se que a concentração dessas famílias foi ao redor dos grandes centros produtores de 

laranja. A sede do futuro Município de Nova Iguaçu concentrou a maior parte da produção de 

laranjas, o que valorizou as propriedades. Dessa forma, permitiu aos distritos vizinhos o 

crescimento urbano. Das 1.867 crianças pretas e pardas registradas no cartório de Nova 

Iguaçu, apenas 522 (28%) nasceram na sede do município, enquanto 1.132(61%) foram 

registrados como tendo residência os distritos do entorno (tabela XI). 

Processo semelhante de migração e estabilização foi encontrado por Holt no Caribe 

Britânico. Na Jamaica com o fim da escravidão e do período de “aprendizado”, os libertos e 

seus descendentes ao longo de quatro décadas abandonaram os antigos plantéis e migraram 

para diversas áreas da colônia.16 Para Holt essa migração teve uma característica bem 

                                                 
15 Ofício de Registro Civil das Pessoais Naturais da 1ª Circunscrição do Município de Nova Iguaçu. Registro 

14.039 do livro 58 de 1939. 
16 HOLT, Thomas. The Problem of Freedom: Race, Labor, and Politics in Jamaica and Britain, 1832-1938. 

Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1992. 
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específica. A procura por terra foi um dos significados de liberdade empreendidos por essa 

população após o fim da escravidão. Era de se esperar que buscassem qualquer propriedade 

para empreender a sua subsistência. Todavia, na Jamaica os libertos e seus descendentes 

compraram terras perto dos grandes centros produtores de açúcar e não propriedades distantes 

e improdutivas. Deste modo, buscaram locais onde podiam aliar a pequena produção 

direcionada para os pequenos mercados e subsistência com trabalho assalariado. Desta forma, 

procuravam diversificar as opções de fonte de renda. 

 
Tabela XI – Registro Civil de Nascimentos: Região do nascimento das crianças por cor. Município de Nova 
Iguaçu, 1924, 1929, 1934 e 1939. 
  Brancas Outras cores Não Informada Pardas e Pretas Total geral 
Belford Roxo 135 1 2 223 362 
Capital Federal 57   40 97 
Duque de Caxias 3 1  16 20 
Estado Rio de Janeiro 21   16 37 
Estados do Brasil 7   5 12 
Mesquita 325 1 5 328 659 
Minas Gerais 8   21 29 
Não declarada 41 1 1 22 65 
Não Localizado     3 3 
Nilópolis 10   10 20 
Nordeste 25   3 28 
Nova Iguaçu (sede) 983 3 8 522 1516 
Nova Iguaçu (interior) 570 5 6 532 1113 
Paracambi 1   1 2 
Queimados 4   10 14 
Rio de Janeiro     1 1 
São João de Meriti 1   8 9 
Vale do Paraíba 56 1  106 163 
Total geral 2247 14 22 1867 4150 

Fonte: Vide Tabela VIII. 
  
 Retornando para o caso do Município de Iguassú, pôde-se perceber que os pais de 

crianças pretas e pardas conseguiram de alguma maneira se estabilizar. Deveras, ainda 

necessita-se de estudos sobre a forma de acesso a essas propriedades. No entanto, através dos 

dados retirados dos registros civis parece acertado que estes se estabilizaram ao redor do 

distrito produtor de laranja. Ao se instalar no Município de Iguassú, entre as décadas de 1920 

e 1940, os migrados pretos e pardos buscaram legitimar suas famílias e regularizar sua 

situação. Deste modo, nos anos selecionados de 1934 e 1939 pôde se ver a quantidade de 

auto-declarantes, registrando a si e os seus filhos. Na soma de todos os assentos a quantidade 

de crianças pretas e pardas ultrapassou significativamente o registro de nascimento de 

crianças brancas. Para entender um pouco melhor quem eram os migrados e o que permitiu 
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seu maior acesso ao registro civil deve-se analisar qualitativamente estes registros tardios e 

principalmente dos auto-declarantes. 


