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HISTÓRIA 

 

Capítulo 10: Café um novo cultivo 

 

• O café é o fruto de uma planta originária da Etiópia, na África. Por volta de 1600, era 

conhecido na Europa por suas propriedades medicinais e estimulantes. Posteriormente, os 

europeus passaram a consumi-lo como bebida. 

 

• No início do século 19, o café foi cultivado com tanto sucesso que o Brasil, pouco tempo depois, 

se tornou o maior produtor mundial dessa mercadoria. 

 

O trabalho nas fazendas de café– Plantio 
 

⇾Limpeza da área destinada ao cafezal; 

⇾Derrubava-se e queimava-se a mata nativa; 

⇾ Preparo da terra e plantio; 

⇾ Primeira colheita cerca de quatro anos depois. 

 

O trabalho nas fazendas de café – Colheita 
 

⇾Frutos apanhados e, depois, peneirados para eliminar terra, pedras, folhas e galhos; 

⇾Frutos lavados em tanques e colocados para secar nos terreiros; 

⇾Os grãos eram socados para remover as cascas; 

⇾ Grãos embalados em sacos de juta. 

 

•Os cafeicultores usaram o trabalho escravo e a mão de obra de imigrantes assalariados. 

 

• Na década de 1820, de cada cem sacas de café vendidas no mundo, só dezoito eram de café 

brasileiro. O país era o principal produtor mundial. 

 

Organização da sociedade cafeeira  
 

•Na fazenda, havia a casa-grande, a senzala, a capela, o pomar e a horta para o abastecimento 

dos moradores, as oficinas e as áreas de cultivo de café. O cafeicultor e sua família não viviam o 
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tempo todo na fazenda. Ele tinha uma casa na cidade, onde podia negociar a venda do café e se 

dedicar a outros negócios.  

 

•Inicialmente, as sacas de café eram transportadas no lombo de burros e mulas, em caravanas 

conduzidas por tropeiros. As viagens eram muito longas e encareciam o café. Com a expansão 

da cafeicultura, o governo e os fazendeiros perceberam que era preciso um meio mais rápido 

e barato para transportar a produção: as ferrovias. A primeira ferrovia do Brasil foi inaugurada em 

1854.  

 

Capítulo 11: Da escravidão ao trabalho assalariado 

 

• No século 19, alguns países europeus, tinham interesse em pôr fim ao trabalho escravo, tanto 

por motivações econômicas quanto humanitárias. 

 

• Lei Eusébio de Queirós: Fim do tráfico de escravizados. 

 

• Lei do Ventre Livre (1871): Os filhos de mulheres escravizadas que nascessem a partir dessa 

data seriam considerados livres, mas deviam continuar com os senhores até completar 21 anos. 

 

•Lei dos Sexagenários (1885): Garantia liberdade às pessoasescravizadas que tivessem mais de 

60 anos de idade. Essa lei teve pouco efeito, pois a maioria dos escravizados não chegava aessa 

idade. 

 

• Lei Áurea: No dia 13 de maio de 1888 foi assinada a lei que pôs fim à escravidão no Brasil. Ela 

foi assinada pela princesa regente do Brasil naquela época, Isabel de Bragança.  

 

 • O governo não ofereceu assistência às populações que se tornaram livres. Sem garantia de 

emprego, moradia e alimentação, foi muito difícil a essa população sobreviver. Além disso, esses 

trabalhadores enfrentavam o preconceito racial. 

 

• Os imigrantes europeus começaram a chegar ao Brasil na primeira metade do século 19. Com a 

expansão da cafeicultura no Oeste Paulista, uma nova leva de imigrantes chegou para trabalhar 

nas fazendas de café. Eles saíam do país de origem devido a dois fatores principais: dificuldades 

econômicas e conflitos. 
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• O governo brasileiro organizou algumas campanhas no exterior para atrair a mão de obra 

imigrante. Ele utilizou folhetos, cartazes e exposições que passavam a ideia de que o Brasil era 

um país de fartura, cheio de riquezas naturais e sem guerra. 

 

Organização – Trabalho nas fazendas 
 

→ Os estrangeiros eram encaminhados para as hospedarias de imigrantes assim que chegavam 

ao Brasil; 

→ Na hospedaria, eles já assinavam os contratos de trabalho e rumavam para as fazendas; 

→ Homens, mulheres e muitas vezes crianças cumpriam jornadas exaustivas, de 

10 a 14 horas de trabalho; 

→ As mulheres também eram responsáveis por cuidar dos alojamentos e dos filhos. 

 

Os sistemas de trabalho 
 

→ Parceria: os trabalhadores recebiam uma parte do dinheiro do café que cultivassem para 

os fazendeiros. Porém, o valor que os imigrantes recebiam ao final da produção era muito baixo. 

 

→Colonato: Nesse novo sistema de trabalho, o governo passou a pagar as passagensdos 

imigrantes.Nas fazendas, elescultivavamuma quantidade determinada depés de café em troca de 

um salário anual fixo e de uma parte dacolheita. Eles também podiam plantar alimentos, como 

milho e feijão, e criar animais para o consumo da família e para venda. 

 

• Em 1929, uma crise econômica mundial afetou a comercialização de vários produtos, incluindo 

o café. Bancos fecharam, indústrias faliram e muitas pessoas ficaram sem emprego. 

Vários países deixaram de comprar o café brasileiro e milhares de sacas ficaram 

armazenadas em depósitos.  

 

• Os operários, eram pessoas livres, assalariadas e submetidas a uma rígida disciplina dentro das 

fábricas. Quando conseguiam o emprego, eles estavam sujeitos a difíceis condições, como 

longas jornadas de trabalho, baixos salários, que eram ainda menores para mulheres e, inclusive, 

crianças, atrasos, faltas e quebra de máquinas geravam punições com multa ou até castigos 

físicos.  
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Capítulo 12: Vida urbana e indústria 

 

• Muitos cafeicultores enriqueceram com a produção e a venda do café. Parte dos lucros obtidos 

com o café foi investida no desenvolvimento urbano e na criação das primeiras indústrias. 
 

• Bancos foram criados para conceder empréstimos a quem quisesse instalar uma fábrica.  
 

• Muitos trabalhadores deixaram o campo e foram para as cidades em busca de 

emprego nas fábricas. 

 

Mudanças na paisagem urbana – Crescimento populacional  
 

→ Ruas foram alargadas; 

 → Construíram-se praças e grandes avenidas; 

→ Os portos foram modernizados; 

→ Investiu-se em transporte, iluminação e saneamento básico. 

 

•Desigualdade social: Infelizmente, uma pequena parte da população, conseguiu usufruir das 

mudanças realizadas nos espaços urbanos. As famílias mais ricas moravam em bairros 

localizados nas partes mais altas, onde não havia risco de enchentes, e distantes da fumaça das 

chaminés das fábricas. 

 

• Vilas operárias: As vilas operárias eram integradas as fábricas. Com igreja, creche, escola e 

casas, as vilas eram um prolongamento das fábricas.  

 

•Associações: As associações foram criadas com o intuito de ajudar os trabalhadores e suas 

famílias no caso de doenças, acidentes de trabalho ou outros tipos de dificuldade que 

impedissem o operário de trabalhar e, consequentemente, de garantir seu sustento.  

 

Protestos e greves – Principais objetivos 
 

→ Melhores salários; 

→ Diminuição da jornada de trabalho; 

→ Criação de jornais para denunciar abusos, convocar paralisações e discutir questões 

trabalhistas. 
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• Greve geral: Foi uma greve que paralisou o município de São Paulo. Os operários foram os 

organizadores dessa greve. As principais reivindicações desses trabalhadores foram: o aumento 

de salário, a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias, o fim do trabalho infantil e o 

fim do trabalho noturno para as mulheres e os menores de 18 anos.  

 

• Muitos meios de comunicação foram criados com o passar do tempo.A partir do século 20, 

essas transformações se aceleraram, junto com o crescimento da produção industrial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


