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Este trabalho consistiu no levantamento, digitalização e 

indexação de um tipo específico de normas legais, as 

decisões, referentes ao trabalho escravo no Brasil e que foram 

produzidas desde 1.871, quando foi promulgada a Lei do 

Ventre Livre, até 1.888, que assinala o término da escravidão. 

 

O objetivo do trabalho foi dar continuidade à atividade de 

inserção da legislação escravista do Brasil do século XIX em 

uma Base de Dados online, que está à disposição dos 

pesquisadores. Outra finalidade foi desenvolver uma pesquisa 

e uma análise mais aprofundadas dos documentos legais 

trabalhados ao longo do projeto, bem como estabelecer um 

diálogo com a bibliografia. 

 Ao longo da pesquisa foram anexadas ao Banco de Dados 

um total aproximado de 430 normas legais;  
 

 Selecionou-se 3 para discussão produzida na segunda parte 

do projeto de Iniciação Científica;  
 

A pesquisa teve como foco o desenrolar do entendimento 

jurídico em torno da aplicação da Lei do Ventre Livre;  
 

 Foram analisadas as estratégias de produção da lei, os seus 

resultados e transformações, bem como a sua ambiguidade em 

muitos de seus aspectos. 

 

Acesso ao texto integral  

das normas legais 

 

 

Leitura e compreensão do  

que está declarado nas decisões 

 

 

Informações contidas nas 

 leis  são sintetizadas em fichas 

 

 

Disponibilização no banco de dados 

para consulta 

 

 

Figura 1. Imagem mostrando 

exemplo de uma ficha completa, já 

anexada na base de dados.   
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Este trabalho exerceu um papel de grande importância ao 

incentivar o contato com documentos, suscitando uma série de 

questões e possibilidades de análises a respeito do mundo 

imperial e de como as relações de trabalho estavam sendo 

construídas e transformadas no século XIX.  

 

A pesquisa bibliográfica realizada e o estudo em torno de uma 

variedade de abordagens historiográficas tiveram como foco de 

suas discussões o período estudado, bem como os 

acontecimentos que marcaram o encaminhamento da abolição 

do regime escravagista. 


