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Textos para as questões 1, 2 e 3.

Fonte 1
“Os diferentes Corpos de Infantaria e Cavalaria apa-
receram no Campo da Honra […] no maior asseio, e
ordem possível. O jovem imperador a cavalo, e com
farda de Guarda Nacional, correu as fileiras, acom-
panhado de um dos membros da regência e de algu-
mas outras pessoas [...]. Era um formoso espetáculo
ver debaixo das armas tantos cidadãos, interessados
nas liberdades e ordem pública, reunidos em nome
da lei, e prontos a defender uma pátria; que confia
quase unicamente nos seus esforços [...].”

Carta pública do então ministro da Justiça padre Feijó e
dos membros da Regência Trina, publicada no jornal

Farol Paulistano, de 10 de março de 1832.

Fonte 2
“Triste realidade das nossas coisas! O poder não se
consolida, a força o abandona, e o Império caminha
a passos largos para sua dissolução, como se lhe fora
peso sua grandeza, como se temesse ser forte. [...] É
curioso examinar o movimento das opiniões popu-
lares; o povo aplaude, contrista-se, torna-se indife-
rente, zomba da capacidade, e por fim resiste.

Artigo publicado pelo editor do jornal
A Phenix, em 22 de junho de 1839.

1 Complete a ficha.

Mapa para as questões 4 e 5.

4 Complete a legenda do mapa.

2 Relacione a frase com a fonte.
a) Mostra um país fragmentado, no qual o

poder central não consegue se consolidar.
b)Trata-se de uma demonstração de força

do Estado, apoiado em cidadãos armados
para se defender.

c) Está presente o jovem imperador, vesti-
do com uniforme da Guarda Nacional.

d)A população, que já apoiou o governo, ago-
ra resiste a ele.

3 Responda.
a) Em que período político da nossa história

as duas fontes foram produzidas?
b) Qual das fontes está relacionada a uma fase

de crise política mais intensa? Justifique.
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5 Escreva um texto sobre a Balaiada. Consi-
dere.
a) Local onde ocorreu.
b) Desenvolvimento da rebelião.
c) Desfecho da rebelião.

Leia o texto e responda às questões 6, 7 e 8.

O café e as lavouras de subsistência
“A conversão das fazendas de açúcar em fazendas
de café tem concorrido também ali em São Paulo
para o encarecimento dos gêneros alimentícios. [...]
Quando o lavrador planta cana, pode também plan-
tar e planta feijão, e alguns até plantam milho em
distâncias maiores para não ofender a cana; [...] todo
esse município de Campinas, e outros, estão hoje
cobertos de café, o qual não permite ao mesmo tem-
po a cultura de gêneros alimentícios, salvo no co-
meço, quando novo; mas, quando crescido, nada
mais se pode plantar, e mesmo a terra fica improdu-
tiva para os gêneros alimentícios, talvez para sem-
pre, salvo depois de um pousio de imensos anos.”

Discurso de um paulista no Senado, em 1858. In:
MORSE, Richard M. De comunidade a metrópole:

biografia de São Paulo. São Paulo: Comissão do
IV Centenário da Cidade de São Paulo, 1954. p. 123.

Fonte: Atlas histórico escolar.
Rio de Janeiro: FAE, 1991. p. 36.
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6 Assinale a alternativa que contém a idéia
central do texto.
a) O lavrador, quando planta cana, planta tam-

bém feijão e milho.
b) O município de Campinas e outros vizinhos

estavam cobertos de café.
c) A expansão dos cafezais limitava a planta-

ção de gêneros alimentícios, o que provoca-
va o aumento dos preços desses produtos.

d) O cultivo de gêneros alimentícios tornava a
terra improdutiva, salvo depois de deixar o
solo em descanso por longos anos.

7 Considere a seguinte questão e responda.
As terras disponíveis para o cultivo de gêne-
ros alimentícios eram as mesmas nas fazen-
das de cana e café?
a) O texto permite responder a essa questão?

Justifique.
b) Responda à questão, com base no texto.

8 Redija uma história do café, considerando:
a) Origem da planta.
b) Como chegou ao Brasil.
c) Fatores que favoreceram o cultivo.
d) Região do Brasil que se destacou no cultivo.

9 Organize as informações no quadro.
• Deu origem a uma nova elite agrária, preo-

cupada em modernizar a produção.
• Utilizava mão-de-obra escrava; somente

mais tarde passou a utilizar imigrantes.
• As grandes áreas de cultivo foram primeiro

o Vale do Paraíba e depois o Oeste Paulista.
• A plantação era feita em grandes proprie-

dades e, quando o solo se esgotava, abria-
se nova área de cultivo.

• Estimulou a implantação de ferrovias.
• No início, caracterizou-se por baixo investi-

mento tecnológico e alto aproveitamento
dos recursos naturais.

• Contribuiu para o crescimento das cidades
e para um pequeno surto industrial.

10 Leia a canção e explique os trechos a seguir.
“Na América aonde chegamos
Não encontramos nem palha nem feno
Dormíamos no chão, ao sereno
Como as bestas irracionais
E com o engenho dos nossos italianos
E o esforço de nossos paisanos
Com o passar dos anos
Construímos países e arraiais”

Canção popular dos imigrantes italianos. In:
BUENO, Eduardo. Brasil: uma história. São Paulo:

Ática, 2002. p. 266.

a) “Não encontramos nem palha nem feno”.
b) “Como as bestas irracionais”.
c) “Construímos países e arraiais”.

11 Responda.
a) Quais razões levaram os fazendeiros a tra-

zer imigrantes para o Brasil?
b) Quais eram os motivos dos imigrantes para

abandonar sua terra de origem?

12 Associe cada letra a um número.
a) Colônias de parceria.
b) Imigração subvencionada.
1. O fazendeiro pagava a viagem do imigrante

e de sua família e custeava as despesas no
Brasil até a primeira colheita do café.

2. O governo era responsável por divulgar no
exterior a imigração e pagar a passagem do
imigrante e de sua família.

3. O imigrante recebia um salário.
4. O imigrante dava ao fazendeiro metade do

que produzia mais 6% de juros sobre a sua
dívida com o fazendeiro.

13 Leia, responda e preencha o quadro.
“Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas
por outro  título que não seja o de compra.“

Lei de Terras, 18 de setembro de 1850, Art. 1.

a) No artigo acima, está a principal decisão da
Lei de Terras de 1850. Qual era?

b) Sintetize os efeitos da Lei de Terras de 1850
preenchendo o quadro a seguir.

Áreas de Características Desdobramentos
cultivo da produção da economia

cafeeira

Resultados da Lei de Terras de 1850

Para os ex-escravos e os imigrantes pobres: 

Para os índios: 

Para os senhores de terra: 

A economia cafeeira

c) Quais as soluções que você defende para a
situação fundiária no Brasil?
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Respostas

10. a) Destaca a dura situação encontrada pelos imigrantes ita-
lianos no Brasil.

b) Mostra como era o tratamento que receberam os imi-
grantes, semelhante ao dispensado aos animais.

c) O verso final enaltece a obra dos imigrantes, que chega-
ram sem nada e, com o seu trabalho, ajudaram a cons-
truir a riqueza do Brasil.

11. a) O fator decisivo para a imigração foi a busca de uma far-
ta mão-de-obra para as lavouras de café. Colaborou tam-
bém uma visão racista, que enxergava no branco euro-
peu sinal de superioridade em relação ao africano.

b) Em muitos países da Europa, como a Itália e a Alema-
nha, a situação era instável, sobretudo devido às guerras
de unificação e à profunda reformulação das relações de
produção no campo. Assim, os imigrantes vinham para a
América em busca de uma vida melhor, de um pedaço
de terra que pudessem cultivar.

12. a – 1 e 4; b – 2 e 3.

7. a) Sim, pois justamente o texto destaca a mudança havida em
São Paulo, em relação ao cultivo de gêneros alimentícios, com
a substituição das fazendas de cana pelas fazendas de café.

b) Nas fazendas de cana, o lavrador podia cultivar também
gêneros alimentícios, como milho e feijão. Nas fazendas
de café, entretanto, isso não era possível, principalmente
quando os pés de café já estavam crescidos. Além disso,
com os cafezais, a terra se tornava improdutiva para ou-
tros cultivos, a não ser depois que o solo ficasse em re-
pouso por longos anos.

8. O café tem origem na África, onde era consumido em pasta.
De lá foi levado para a Arábia, a Europa e as Antilhas. Ao Brasil,
acredita-se que tenho chegado em 1720, sendo cultivado ape-
nas para consumo doméstico. A expansão do cultivo ocorreu
com o aumento do consumo no final do século XVIII. Em 1840,
já era o principal produto de exportação brasileiro. Isso ocorreu
graças à abundância de terras e de mão-de-obra, somado a fa-
tores climáticos e à grande demanda externa, sobretudo dos
Estados Unidos. Foi na região Centro-Sul do Brasil, área com-
preendida pelos atuais estados do Rio de Janeiro, São Paulo,
Espírito Santo e Minas Gerais, que o café encontrou condições
ideais para o cultivo, como chuvas regulares e solo fértil.

9.

Áreas Características Desdobramentos
de cultivo da produção da economia

cafeeira

• Estimulou a
implantação de
ferrovias.

• Contribuiu para o
crescimento das
cidades e para um
pequeno surto
industrial.

• Deu origem a uma
nova elite agrária,
preocupada em
modernizar a
produção.

• Primeiro no Vale do
Paraíba e depois no
Oeste paulista.

• Utilizava mão-de-
obra escrava,
somente mais
tarde passou a
utilizar imigrantes.

• No início,
caracterizou-se por
baixo investimento
tecnológico e alto
aproveitamento
dos recursos
naturais.

• A plantação era
feita em grandes
propriedades e,
quando o solo se
esgotava, abria-se
nova área de
cultivo.

Economia cafeeira
4.
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Fonte: Atlas histórico escolar.
Rio de Janeiro: FAE, 1991. p. 36.

Bahia

Maranhão e Piauí

Grão-Pará

Santa Catarina e
Rio Grande do Sul

5. A revolta conhecida como Balaiada ocorreu nas províncias do
Maranhão e do Piauí, entre 1838 e 1841. A Balaiada expres-
sou os diferentes interesses e grupos sociais que existiam
nas duas províncias. No sul do Maranhão e no Piauí, as lutas
foram travadas entre os liberais e os conservadores, grupos
que representavam os interesses das elites locais. No leste
do Maranhão, o movimento adquiriu feições mais populares,
opondo, de um lado, artesãos e pequenos proprietários e, de
outro, grandes proprietários e comerciantes portugueses.  Uma
aliança entre liberais e balaios levou à tomada de Caxias, no
Maranhão. Sob a liderança de Luís Alves de Lima e Silva, o
futuro duque de Caxias, a rebelião foi sufocada.

6. c.

Editor do jornal A
Phenix.

22 de junho de
1839.

Artigo de jornal.

Jornal A Phenix.

Fichamento das fontes

Fonte 1 Fonte 2

Autor

Data

Tipo de fonte

Local de publicação

Padre Feijó e
membros da
Regência Trina.

10 de março de
1832.

Carta pública.

Jornal Farol
Paulistano.

2. Fonte 1: b, c.

Fonte 2: a, d.

3. a) As duas fontes foram produzidas durante a Regência, um
período particular do Império brasileiro.

b) A fonte 2, escrita em 1839, no auge das rebeliões ocorridas
no período regencial. O quadro de crise fica claro quando o
texto cita a ameaça de dissolução do Império e a resistên-
cia do povo ao regime.

Brasil: da Regência ao Segundo Reinado
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Respostas

Resultados da Lei de Terras de 1850

Para os ex-escravos e os imigrantes pobres: tornou praticamente
impossível a aquisição de terras, pois tanto os escravos libertos
quanto os imigrantes não tinham dinheiro para pagar por elas.

Para os índios: tornou devoluta a maior parte das terras indíge-
nas, favorecendo assim a invasão, a tomada e a comercialização
dos territórios indígenas.

Para os senhores de terra: foram os principais beneficiários, pois
puderam concentrar ainda mais terras em suas mãos.

c) A resposta do aluno envolve uma opção pessoal e me-
rece ser respeitada. O professor, entretanto, precisa
estar atento para dirimir qualquer tipo de preconceito,
tanto no que se refere aos trabalhadores sem terra quan-
to aos grandes proprietários rurais. Seria interessante o
aluno perceber que a resolução desse problema deve
partir do governo e da sociedade civil organizada, com
um projeto de reforma agrária que cumpra o estabeleci-
do pela Constituição, ou seja, que a terra deve cumprir
sua função social.

13. a) A principal decisão da lei era a proibição de obter as ter-
ras públicas por um meio que não fosse a compra.

b)


