
 

Introdução  

Neste trabalho, além de um levantamento criterioso das decisões ministeriais entre os anos de 1808-1871 junto ao banco de dados, foi investigada a 

relação entre norma legal, prática social e escravidão. Esse tipo de norma, a decisão, que constitui um volume significativo de legislação, somando cerca de 

1100 documentos para o período entre 1808 e 1888, apresenta um interesse particular em sua sistematização e indexação, uma vez que, confeccionada à 

margem da via parlamentar do processo legislativo, muitas vezes resultava de demandas específicas, atendendo a consultas sobre casos particulares que 

geravam dúvidas em instâncias administrativas e judiciais inferiores. Para sanar tais dúvidas, produziam-se as normas que se propunham a interpretar a lei e 

guiar a sua aplicação. Com a análise das decisões, pôde-se perceber para o período entre os anos de 1831 e 1840 a intensa necessidade de se fazer cumprir 

a lei de 7 de Novembro de 1831, de proibição ao tráfico de escravos. A preocupação com o tráfico e com rebeliões de escravos foram entre as 300 decisões 

analisadas os temas mais recorrentes entre os documentos dos ministros do primeiro e segundo Império do Brasil.  
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Metodologia 

A inserção de uma norma no banco de dados consiste no seguinte 

procedimento:  

- Primeira leitura de compreensão da norma; 

-  Anotação de temas e subtemas 

- Fichamento de nomes, cargos, instituições e lugares citados; 

- Anotação do emissor  

- Data, número e tipo de norma  

- Anotação das referências;  

- Observações necessárias;  

-Leitura criteriosa para elaboração do resumo.  

  

Resultados e Discussão 

 Mesmo com a interrupção do trabalho e consequente cancelamento da bolsa PIBIC 

no mês de Janeiro, os resultados, embora sem conclusão definitiva, foram visíveis. 

Como já dito, a preocupação com o tráfico e com rebeliões de escravos foram 

entre as 300 decisões analisadas os temas mais recorrentes de preocupação dos 

ministros durante o período em questão.  

Como exemplo de tal preocupação, podemos apontar a decisão de 04 de Março de 

1835, na qual observa-se a inquietação com a revolta de africanos na noite de 24 

para 25/01/1835. Claramente esta decisão se refere à Rebelião de Malês ocorrida 

na Bahia em 1835, e trata tal insurreição de forma a mostrar as preocupações das 

autoridades com esse episódio e suas consequências para a segurança local. Com 

relação ao outro tema bastante citado, o da proibição do tráfico, inúmeras são as 

decisões que trazem ordens do cumprimento da Lei de 07 de Novembro 1831. 

Diferentes abordagens, portanto, são possíveis com o estudo da documentação 

em questão, como por exemplo, a questão da bonificação para os que denunciam 

embarcações que carregam escravos ou das multas para tais embarcações 

(Decisão 21 de Maio de 1833, Decisão de 19 de Novembro de 1834 e Decisão de 

17 de Março de 1836).  

 

Conclusão  

É por conta do grande leque de oportunidades de pesquisa que tal documentação 

proporciona, que o projeto Legislação: Trabalhadores e Trabalho no Brasil e em 

Portugal, ainda em andamento, procura disponibilizar, além de outros, esse acervo 

de 1100 normas para pesquisadores dos mais diversos temas da História do 

trabalho.  
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