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ESCRAVIDÃO E MODERNIZAÇÃO  
NO BRASIL DO SÉCULO XIX

Antes de iniciar a apresentação deste li- 
vro, convém esclarecer que a concep- 
ção de história que o perpassa é a que 

considera a existência de encadeamentos so-
cialmente criados pelos homens, os quais li-
gam o passado com o presente. Ou seja, é 
a que considera importante perceber como 
se forma o processo histórico, a fim de se 
entender como as criações humanas estão in-
terligadas, havendo certo sentido nesse enca-
deamento.

Assim, nas páginas seguintes, e com a sua 
ajuda, será possível estabelecermos um diálo-
go entre o passado e o presente, no intuito de 
levar os alunos a questionarem o seu tempo 
como um produto da História, e, na medida 
do possível, tornar prazeroso o aprendizado.

O tema deste livro — a escravidão e a mo-
dernização no Brasil do século XIX — é apre-
sentado ao leitor por meio da análise de algumas 
transformações ocorridas na vida dos brasileiros 
que viveram naquele período, privilegiando-se a 
dimensão do cotidiano. Na conclusão do texto, 
retomamos a ideia central da obra. Para falar, en-
tão, de modernização no Brasil do século XIX, 
é preciso perceber como a escravidão, e não o 
escravo em si — convém ressaltar —, constituiu 
o maior entrave à modernização da sociedade 
brasileira. Desse modo, a modernização deve 
ser entendida para além da questão técnica, pois 
senão ficará difícil compreender como o Brasil 
consegue ser, concomitantemente, um país rico 
e sofisticado (do ponto de vista técnico) e pobre 
e atrasado (do ponto de vista social).

Quanto à noção de cultura, ela é aqui enten-
dida como uma espécie de amálgama que se 
obtém do contato entre o passado e o presente, 
estabelecendo inter-relação entre atraso, sofis-
ticação, riqueza e pobreza em nosso país.

Ao longo da obra, são mencionadas e trans- 
critas as mais diversas fontes documentais 
(fontes primárias e secundárias, escritas e 
iconográficas) no intuito de mostrar ao aluno 
como o conhecimento histórico é produzi-
do. Na reprodução das imagens, tomamos o 
cuidado de mencionar e explicar, através das 
legendas, o momento de produção do docu- 
mento, para que o aluno tenha uma referência 
correta sobre a produção iconográfica.

Por fim, recomendo, a partir deste livro, a 
realização de trabalho interdisciplinar sobre o 
tema “A modernização do Brasil: um diálogo 
entre passado e presente”. Como exemplo 
de trabalho interdisciplinar sobre esse tema, 
podemos citar: na disciplina Ciências (as mo-
dificações ocorridas ao longo do tempo no siste - 
ma de saneamento básico de sua cidade; o 
programa de vacinação do Estado; o entrela-
çamento entre pobreza e doenças, etc.); com a 
disciplina Português (pesquisa sobre o voca-
bulário e grafia oitocentistas, comparando-os 
com os atuais); com a disciplina Geografia 
(pes quisa dos meios de transporte, portos, ci-
dades e modificações no espaço urbano como 
efeito da modernização; comparação entre os 
meios de transporte oitocentistas e os atuais, 
enfa tizando as diferenças, as vantagens e as 
desvan tagens de uns em relação aos outros).
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ROTEIRO  
DE  

LEITURA
Apresentação  

da coleção ao professor

O 
s novos objetos da pesquisa  

 histórica têm chegado com  
 extrema lentidão ao ensino de 
História, deixando a prática de sala de aula 
presa a concepções por vezes ultrapassadas, 
que relegam as    pec tos importantes do 
passado cujo conhecimento permitiria 
reforçar o sentimento de “pertencer”, 
essencial à construção da identidade e da 
cidadania.

A coleção A Vida no Tempo preten-
de oferecer ao professor a opção por um 
material didático diferenciado, e ao aluno 
a oportunidade de desvendar a construção 
das relações entre os diversos segmentos da 
história.

Partindo dos resultados de pesquisas já 
realizadas sob óticas renovadoras, a coleção 
A Vida no Tempo pretende tratar alguns 
temas relativos aos tópicos dos programas de  
História, de modo a transportar para o ensino 
fundamental uma perspectiva histórica nova 
e atualizada. Com isso, aspectos como a  
existência de tempos históricos, o exercício 
cotidiano do poder, a formação das  

mentalidades e a cultura material serão  
apresentados através de narrativa hist—rica, 
de documentos escritos e iconográficos e de 
farta ilustração inspirada nesses registros.

Os volumes podem ser utilizados como 
apoio ou como texto básico no desenvolvimento 
de tópicos de História, ou ainda como  
trabalho paralelo de aprofundamento de vá-
rios temas.
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