
 
 
 
 
 
 

 
 

Para facilitar seus estudos: 
 

� Leia atentamente os módulos e se achar necessário responda  
NO CADERNO as atividades propostas. Elas não são 
obrigatórias. 

 

� Consulte o dicionário sempre que não souber o significado 
das palavras. Se necessário, utilize o volume da biblioteca. 

 

� Se você tiver dúvidas com a matéria, consulte uma das 
professoras na sala de História. 

 
 

 
 

IMPORTANTE: 
 

NÃO ESCREVA NA APOSTILA, POIS ELA SERÁ 
 TROCADA POR OUTRA. 

 

 A TROCA SÓ SERÁ FEITA SE A APOSTILA ESTIVER EM 
PERFEITO ESTADO. 
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        O BRASIL APÓS A INDEPENDÊNCIA 
• 1º Reinado ( 1822-1831) – D. Pedro I 
• Período Regencial (1831-1840) 
• O Tropeirismo em nossa região 

 
 

Você votou nas últimas eleições 
para presidente da República? 

 
O voto é uma conquista de um povo, porque 

através dele é feita a escolha do indivíduo que vai 
governá-lo. O Brasil é uma República e como tal os 

governantes são escolhidos através de eleições em 
todos os níveis - federal, estadual e municipal. 

Entretanto, nem sempre foi possível escolher os governantes do Brasil 
porque no tempo da colônia o povo brasileiro era governado pelos 
representantes da Coroa Portuguesa. No tempo do Império só havia eleição 
para deputados e senadores, nessas eleições só participavam cidadãos que 
tinham renda superior a 100 mil réis anuais. 

Com a vinda do príncipe regente D. João para o Brasil em 1808, o país 
passou a ter condições para possuir um governo próprio. Por isso, as idéias de 
liberdade se desenvolveram e quando D. João voltou para Portugal em 1821, 
vários políticos brasileiros iniciaram um processo de apoio e ao mesmo tempo 
de pressão a D. Pedro I, que estava governando o Brasil no lugar de D. João 
VI. 

A idéia era separar definitivamente o Brasil de Portugal, tendo como chefe 
de governo D. Pedro I. 
 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A INDEPENDÊNCIA 
 

A independência política do Brasil não foi acompanhada 
por mudanças importantes na sociedade e na economia 
brasileira, porque foi o resultado de um arranjo político entre 
as classes dominantes e D. Pedro I. 

A organização política do Brasil depois da separação de 
Portugal diferenciava-se da dos outros países latino-
americanos que haviam se tornado independentes 
aproximadamente na mesma época. O Brasil adotou a monarquia como forma 
de governo, enquanto as ex-colônias espanholas adotaram a república. Além 
disso, o Brasil foi o único país que, ao se tornar independente, passou a ser 
governado por um membro da família real de sua ex-metrópole. 

  RESPONDA EM SEU CADERNO: 
 

1. Compare as diferenças entre a escolha dos governantes do Brasil na 
colônia, no Império e atualmente. 
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A economia continuou dependente do capital e dos mercados externos e 
permaneceu o modelo colonial de produção, isto é, o SISTEMA ESCRAVISTA, 
rural e exportador. 

A aristocracia (camada social constituída dos grandes proprietários de terra) 
permaneceu como classe privilegiada e as demais camadas populares, 
compostas por mestiços e brancos pobres, continuaram vivendo 
miseravelmente, sem direito de votar e escolher seus representantes. 

O arranjo político entre D. Pedro, 
aristocratas e grandes comerciantes, 
para que a independência política 
fosse concretizada por um membro da 
família real, foi feita porque a classe 
dominante estava apavorada com os 
movimentos populares em prol da 
independência, e pela conseqüente 
instalação de um governo que 
acabasse com os seus privilégios. 

Essa é a razão de, após a 
independência, a elite ter apoiado a 
adoção da monarquia. A monarquia 
era a forma ideal de governo para a 
classe dominante, porque lhe 
asseguraria os privilégios, defenderia 
seus interesses, e manteria as 
camadas populares marginalizadas e 
sem possibilidade de participação 
política. E o que era fundamental para 
os grandes proprietários, manteria a 
ESCRAVIDÃO. 

 
 

O GOVERNO DE D. PEDRO I 
 
Logo no início de seu governo, D. Pedro I teve que enfrentar uma série de 

problemas. Um deles era fazer com que a independência fosse aceita por 
todos os brasileiros. Como na época não havia rádio, telefone ou televisão, 
as informações demoravam um pouco para chegar aos lugares mais 
distantes. Portanto, demorou um certo tempo para que os habitantes dessas 
regiões ficassem sabendo da independência. 

Nessas regiões ainda havia muitas tropas do exército português que ainda 
não aceitavam a idéia da separação. Foi preciso combatê-las e expulsá-las do 
País. 

Havia um outro problema: o Brasil não tinha um exército. Como posse 
portuguesa, as terras brasileiras eram defendidas por exércitos de Portugal. 

Como a situação estava grave, D. Pedro I contratou oficiais, exércitos e 
navios estrangeiros para combater as tropas portuguesas que ainda estavam 
no Brasil e não aceitavam a independência.  

Cerca de um ano após a independência, esses problemas no nordeste já 
estavam resolvidos. 
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Constituição - Lei maior que 
rege um país. Documento no qual 
estão estabelecidos os princípios 
de organização e funcionamento 
da vida social, econômica e 
política de um povo. 
 

Constituinte - Reunião de 
representantes do povo para 
elaborar uma Constituição. 
 

• O RECONHECIMENTO DA INDEPENDÊNCIA 
 
 

  Os outros países demoraram um pouco para reconhecer o Brasil como 
um país livre, independente de Portugal. Por isso, estava difícil comercializar 
com eles. Na Europa, países como a Inglaterra, por exemplo, esperavam uma 
reação portuguesa para a questão. Já na América, países que haviam se 
tornado independentes antes do Brasil, como o Chile e a Argentina, 
desconfiavam do novo governo brasileiro. 
  O primeiro país a reconhecer a Independência do Brasil foi os Estados 
Unidos, em 1824. Na época, esse país era governado por James Monroe. 
Segundo ele, os países do continente americano não deveriam aceitar qualquer 
interferência dos países europeus. Esta idéia estava clara no seu lema, que era 
“A América para os americanos”. Dessa forma, os 
Estados Unidos procuravam ajudar os demais paí-
ses do continente americano a se separarem 
oficialmente de suas metrópoles européias. Essa 
atitude ficou conhecida como Doutrina Monroe. 
 
  Portugal aceitou a independência em 1825, 
quando reconheceu o Brasil como um país livre. 
Para isso, o Brasil teve que pagar 2 milhões de 
libras (moeda inglesa) como indenização. 
Como não tinha esse dinheiro, o Brasil pediu 
emprestado para a Inglaterra (essa foi a 1ª dívida 
externa do Brasil independente). 
 

 
 

• AS CONSTITUIÇÕES DO lº REINADO 
 
 

O Brasil já não pertencia mais a 
Portugal e, portanto, não precisava mais 
seguir as leis e as regras portuguesas. 
Era preciso escrever as suas próprias leis 
para que se tornasse um país realmente 
independente. 
 
  Naquela época, os estados eram 
chamados de províncias. Cada 
província elegeu seus representantes, 
que formaram a primeira Assembléia 
Nacional Constituinte, com o objetivo de 
elaborar a primeira Constituição 
brasileira. 
 
  Os representantes eleitos nas províncias eram chamados de 
“deputados”. Eram, na maioria, filhos de grandes e poderosos fazendeiros, 
ou então ricos comerciantes. 
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Constituição Outorgada - 
Não é feita pela Assembléia 
Constituinte, ou seja, pelos 
deputados eleitos pelo povo. 
É uma Constituição 
encomendada pelo governante, 
atendendo aos seus interesses. 
A Constituição Outorgada é 
imposta à nação. 
A Constituição de 1824 foi 
outorgada porque D. Pedro 
encomendou-a a um grupo de 
amigos, atendendo aos seus 
interesses como imperador, 
uma vez que ele havia se 
desentendido com os 
deputados na Assembléia 
Constituinte, mandando 
dissolvê-la. 

Atualmente o direito de votar 
está garantido pela 

Constituição, promulgada em 
1988, a todos os cidadãos 
maiores de 16 anos. 

 

 
 Logo nas primeiras reuniões da Assembléia Nacional Constituinte, os 
deputados do Partido Brasileiro (que eram maioria) apresentaram diversas 
propostas que limitavam os poderes de D. Pedro I, que ficou preocupado com 
essa questão. 
 
 Ao perceber que estas propostas 
poderiam ser aprovadas, D. Pedro 
mandou as tropas do exército 
cercarem o prédio e dissolveu (desfez) 
a Assembléia Nacional Constituinte. 
 

 Poucos dias depois, D. Pedro 
convocou um grupo limitado de pessoas 
de sua confiança, que ficaram 
encarregadas de elaborar a Constituição 
brasileira. 
  
 No dia 25 de março de 1824, D. 
Pedro I finalmente anunciou a Primeira 
Constituição do Brasil, que tinha como 
principais características o seguinte: 
 

• a forma de governo seria a 
monarquia hereditária, o poder 
máximo estava nas mãos do imperador e deveria ser passado de pai 
para filho; 

• a religião oficial do Brasil seria o catolicismo; qualquer outro culto ou 
religião estavam proibidos; 

• eleições apenas para deputados e senadores; 
• o voto seria censitário, ou seja, para votar o eleitor deveria ter alguma 

riqueza, e para se candidatar também (ser proprietário de terras, por 
exemplo); 

• A ESCRAVIDÃO FOI MANTIDA. 
 
 
 
 
 
 
 

  Os deputados estavam divididos em dois partidos: 
 

• Partido Brasileiro: defendia que o Brasil deveria ser um país livre e que seu 
governante não deveria ter todos os poderes concentrados em suas mãos. 

 

• Partido Português: defendia que o Brasil deveria possuir um governante 
que centralizasse todos os poderes em suas mãos, como acontecia com o 
rei de Portugal. 
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Além destas características, a Constituição apresentava QUATRO 
PODERES: 
 

• Poder Moderador: exercido pelo imperador. Estava acima de todos 
os outros e, portanto, o imperador poderia intervir nos outros poderes, 
recusando qualquer proposta que não lhe agradasse, ou impondo aquilo 
que fosse de sua vontade. 

 

• Poder Executivo: exercido pelo Imperador e pelos ministros do 
Império, que executavam as leis aprovadas pelos deputados e 
senadores. 

 

• Poder Legislativo: exercido pelos deputados e senadores, que 
elaboravam as leis. O cargo de senador era vitalício, isto é, uma vez 
eleito, continuaria sendo senador até morrer. Já o deputado era eleito 
para um mandato de 4 anos. A constituição do império (1824) garantia a 
cidadania política somente a quem tinha renda pessoal superior a 100 
mil réis anuais, para ser eleito, e exigia renda de 400 mil réis anuais, 
para poder ser candidato a deputado. 

 

• Poder Judiciário: exercido pelos juízes, que fiscalizavam e julgavam a 
aplicação das leis. 
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Como podemos ver, essa Constituição manteve D. Pedro I como um 
governante muito poderoso. Manteve também o poder político nas mãos 

das camadas mais ricas da população. Para os mais pobres e 
escravos, praticamente nada mudou. 

 
 
Observe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• CONFERAÇÃO DO EQUADOR E GUERRA DA 
CISPLATINA 

 

 
 Essa Constituição não foi tão bem recebida pelo povo, como D. Pedro I 
esperava. Em vários pontos do país surgiram manifestações e revoltas. 
 A Constituição deveria ser jurada nas câmaras municipais de todo o 
país. Em Pernambuco, um grupo de liberais radicais de Olinda e Recife se 
recusou a jurá-la e também não aceitou o presidente da província (hoje seria o 
governador) nomeado por D. Pedro I para governar a província. Essa oposição 
ao governo imperial cresceu e, em julho de 1824, desencadeou uma revolta 
separatista e republicana. O movimento se alastrou por outras províncias. 
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí se declararam 
separados do Brasil e formaram a Confederação do Equador. 

A Constituição brasileira atual é promulgada porque foi elaborada pelos deputados e 
senadores eleitos pelo povo para formar a Assembléia Constituinte, representando os 
interesses do povo brasileiro. Ela estabelece: 

• Brasil: República Federativa Presidencialista; 

• Forma de governo: presidencialismo, sendo o cargo de presidente eletivo e 
temporário; 

• Estabelece três poderes: Executivo, Legislativo, Judiciário. Os poderes, embora 
independentes, devem agir com coerência e compatibilidade; 

• Brasil dividido em Estados Federativos, isto é, com Constituições autônomas, desde 
que não firam a Constituição Federal; 

•  Garante a cidadania sem distinção de cor, sexo, credo religioso, facção política ou 
qualquer outro motivo que discrimine uma pessoa em relação às demais. 

 
NÃO BASTA VOTAR PARA TER UMA PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA E INFLUIR NA  
VIDA DO PAÍS. É PRECISO QUE ACOMPANHEMOS O TRABALHO DOS NOSSOS 

REPRESENTANTES, EXIGINDO QUE ATUEM PARA O BEM DO PAÍS. 
 

   RESPONDA EM SEU CADERNO: 
 
   02. Estabeleça as diferenças entre a Constituição atual e a Constituição 
de 1824. 
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 D. Pedro agiu com rapidez e violência, mandando navios e tropas. Após 
três meses de combates sangrentos, os rebeldes foram derrotados. Dezesseis 
líderes foram condenados à morte, entre eles o popular frei Caneca. 

 No ano seguinte, em 1825, D. Pedro I declarou 
guerra à província Cisplatina que reivindicava a sua 
independência do Brasil. Foram três anos de combates, 
que mataram 8 mil brasileiros. A emancipação da 

Cisplatina aconteceu em 1828. O país independente 
adotou o nome de República Oriental do Uruguai. Com 

essa guerra inglória e impopular, o Império brasileiro ganhou apenas enormes 
dívidas, que aprofundaram a crise financeira do país. 
       
 

• ECONOMIA DO BRASIL DURANTE O 1º REINADO 
 

 
 A economia brasileira continuava dependendo quase 
exclusivamente da produção de gêneros agrícolas 
destinados à exportação, principalmente açúcar e algodão. 
Mas, nessa época, os países consumidores de açúcar 
podiam comprar o produto de outros fornecedores, como 
Cuba e Jamaica, e, na Europa, começava a fabricação do 
açúcar de beterraba. 
 

 O algodão, que tinha se tornado um produto de 
grande consumo devido ao desenvolvimento da indústria têxtil, 
sofria a concorrência da produção norte-americana desde o final da Guerra de 
Independência. 
 

 A produção de café, embora estivesse aumentando, ainda não 
representava um volume muito grande nas exportações. 
 

 Assim, o Brasil não tinha, naquele momento, nenhum produto de 
exportação capaz de equilibrar sua economia. Essa situação se agravava ainda 
mais porque, ao mesmo tempo que as exportações estavam em crise, o 
volume das importações aumentava constantemente. 
 

 As baixas taxas alfandegárias (impostos sobre produtos que entravam 
no Brasil) cobradas aos países estrangeiros causaram uma verdadeira 
“avalanche” de mercadorias nos portos brasileiros. Esses produtos precisavam 
ser pagos, e para isso seria necessário que as exportações correspondessem 
às importações, o que não acontecia. Para compensar a diferença, o império se 
endividava, pedindo empréstimos aos bancos estrangeiros. 
 

 Outra conseqüência da entrada ilimitada de mercadorias estrangeiras no 
Brasil, vindas principalmente da Inglaterra, foi a falta de estímulo para a criação 
de manufaturas no país. Quem se arriscaria a montar uma fábrica, se os 
produtos ingleses eram encontrados nas lojas a preços tão baixos? 
 

 Assim o país, embora tivesse se tornado independente de Portugal, 
continuava com as mesmas características econômicas de uma colônia, agora 
submetida aos interesses da Inglaterra. 
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• O FIM DO 1º REINADO 
 

Em 1831, a crise interna do país começou a se agravar a ponto do Imperador 
passar a ser desacatado em público. Sua vida pessoal era criticada até pela 
imprensa, cuja maioria estava na oposição. 

Os choques entre os partidários do imperador e seus opositores já estavam 
ganhando as ruas. Percebendo não ter mais condições de continuar no cargo, 
o Imperador resolveu abdicar do trono, em favor de seu filho, ainda uma 
criança de 5 anos, em 7 de abril de 1831. 

Com a abdicação de D. Pedro I, teve início o Período Regencial. 

 
A REGÊNCIA NO BRASIL (1831-1840) 

  
 

Chamamos de período 
regencial o período em que o 
Brasil foi governado por 
regentes, que deveriam dirigir 
o país até que D. Pedro de 
Alcântara tivesse idade 
suficiente para se tornar 
imperador. Como Pedro de 
Alcântara ainda tinha 5 anos 
de idade, a Constituição 
determinava que três 
regentes, eleitos pelos 
deputados, deveriam governar 
até que ele completasse 18 
anos de idade, ou seja, até 
que atingisse a maioridade.O 
Brasil teve quatro regências: 
duas regências trinas 
(governo de três regentes) e 

duas regências unas (um só regente). 
Esse período foi muito agitado devido às lutas partidárias e às revoltas que 

ocorreram em diversas províncias. 
Em algumas delas, o povo estava descontente com a exploração dos 

grandes latifundiários e isso motivou também agitações, tal como a 
Cabanagem, no Pará. Em outras províncias, os revoltosos chegaram a 
implantar um governo republicano, desligado do governo regencial. Foi o caso 
do Rio Grande do Sul, onde a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha 
transformou-se numa verdadeira guerra civil, que durou dez anos, durante a 
qual foram proclamadas duas Repúblicas que provocaram inclusive, a 
separação do Rio Grande do Sul do restante do país. 
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OBSERVE AS REVOLTAS QUE OCORRERAM NESTE PERÍODO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRADIÇÃO DE RESISTÊNCIA: os escravos da Bahia 
A revolta dos Malês 

 

 A situação dos escravos em Salvador era diferente da de outros lugares do 
Brasil. A maioria deles era compota de africanos convertidos à religião muçulmana e 
vinha da África Ocidental (atual Nigéria, Togo e Daomé). Eles representavam cerca da 
metade da população da cidade, e muitos exerciam pequenos ofícios: eram alfaiates, 
carpinteiros, vendedores ambulantes, acendedores de lampião. Estes, conhecidos como 
escravos de ganho, tinham a possibilidade de ficar com uma pequena parte do dinheiro 
que ganhavam. No entanto, eram obrigados a dar a maior parte a seus donos. Em 
alguns casos, com o dinheiro ganho, o escravo comprava a sua alforria ou mesmo outro 
escravo. 
 Entretanto, mesmo libertos, os negros eram tratados com desprezo e não tinham 
qualquer possibilidade de ascensão social. Essa situação levou-os a se revoltarem 
diversas vezes contra os dominadores brancos e seus subordinados mulatos. 
 A mais importante dessas revoltas ocorreu em janeiro de 1835. Organizada por 
africanos de formação muçulmana – os malês –, a rebelião foi dizimada pelas tropas do 
governo, com o apoio das classes dominantes baianas. 
 Muitos negros foram proibidos de circular à noite pelas ruas da capital e de 
praticar suas cerimônias religiosas. Outros foram presos,torturados e assassinados.  

 

(História  Total – José Jobson Arruda)  
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Observe no mapa atual do Brasil, as províncias que se 

rebelaram contra o governo regencial. 

 
 
Todas essas rebeliões, e outras menos importantes, foram sufocadas pelo 

governo central, isto é, pelos regentes, muitas vezes com a morte de muita 
gente. 

   RESPONDA EM SEU CADERNO: 
 
03. Com base no texto da página anterior, escreva as diferenças dos 
escravos malês e dos outros escravos desse período. 
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Foi mantida, assim a unidade do território brasileiro. Crescia, porém, a 
distância entre aqueles que defendiam a continuação do regime monárquico, 
reunidos no Partido Conservador, e aqueles que desejavam a implantação do 
regime republicano, membros ou simpatizantes do Partido Liberal. 

 
 

• A ECONOMIA NO PERÍODO REGENCIAL 
 
 
A partir do século XIX o café avançou pelo Vale do Paraíba, 

no Rio de Janeiro, trazendo o desenvolvimento de diversos 
povoados e cidades. Essa expansão foi possível graças ao 
aproveitamento dos recursos existentes: terras, equipamentos, 
tropas de mulas e mão-de-obra escrava. 

A economia, no entanto, continuou voltada para exportação 
de produtos gerados pelo trabalho escravo, predominando as atividades 
agrícolas. 

 
 
O período regencial durou até 1840, quando a 

Câmara dos Deputados aprovou uma lei 
especial que considerava D. Pedro II, com 14 
anos de idade, apto a assumir o trono. 

A partir daí tem início o 2º Reinado que vai 
abranger o período de 1840 a 1889, quando foi 
proclamada a República. 

O golpe da maioridade objetivava evitar as 
lutas provinciais que poderiam levar a uma 
fragmentação do Estado brasileiro. 

Desta forma, a aristocracia continuaria no 
poder. 
 

 

TROPEIRISMO 
 
Você já ouviu falar sobre o tropeirismo? 
 
Ele tem muito a ver com a nossa região.  
Por volta de 1695 foi descoberto ouro na região das Minas Gerais. Com isso, 

criou-se uma verdadeira febre do ouro: milhares de pessoas, vindas de todos 
os lugares da colônia e de Portugal se dirigiram para as minas, a procura de 
riqueza fácil. 

   RESPONDA EM SEU CADERNO: 
 
04. Por que houve regências no Brasil? 
05. Explique como ficou a economia brasileira nesse período. 
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O problema que surgiu era abastecer toda essa 
gente, levando mercadorias para o interior e 
trazendo para o Rio de Janeiro o ouro encontrado. 
O meio de transporte ideal para isso era o muar, 
ou seja, a mula, resultante do cruzamento do 
jumento com a égua ou do cavalo com a jumenta. 

No lombo das mulas transportava-se gêneros 
alimentícios para as minas de ouro de Goiás, Mato 
Grosso ou Minas gerais; sal para criação de gado 
de corte nas fazendas de Itapetininga e Itapeva, ou desciam aos portos de 
Santos e Ubatuba as produções de açúcar, aguardente e fumo. 

Nesses tempos, era impensável outro meio de transporte de mercadorias, 
dada a precariedade das vias de comunicação: pequenas picadas abertas a 
facão, em meio às densas matas que, quando muito, deixavam passar esses 
animais, um a um. Vem daí à procura dos muares e seu alto preço de mercado. 

Sorocaba transformou-se em entreposto de compra e venda de animais, e 
era para esta cidade que afluíam mineradores, plantadores de cana, peões e 
todo tipo de gente ligada a esse comércio: de seleiros a domadores, de 
ferreiros a fornecedores de gêneros. Instalou-se ali a conhecida Feira de 
Muares não domesticados, estrategicamente colocada a meio caminho entre 
os campos do sul e as plantações de cana de Campinas e Itu ou das minas de 
ouro das Gerais e Goiás. 
 
 
 
 

� Os muares eram criados nos campos do sul, onde hoje é a Argentina, 
Uruguai e Rio Grande do Sul. Em 1733, Cristóvão Pereira de Abreu, 
vindo da Colônia do Sacramento, no Uruguai, passa por Sorocaba 
trazendo uma tropa xucra com centenas de mulas e cavalos. Estava 
assim aberto o Caminho das Tropas, a rota que trouxe os muares do 
sul, que foram usados como animais de carga por todo o Brasil. 

�  Logo, o governo Português viu a oportunidade de lucrar com esse 
comércio de tropas e em 1750 instalou, junto à ponte sobre o rio 
Sorocaba, no final da atual rua 15 de Novembro, o Registro de Animais, 
onde se recolheria o imposto sobre cada muar que passasse. E por que 
esse Registro foi instalado aqui em Sorocaba? Porque em toda a região, 
até os campos de Curitiba, aqui estava a única ponte, obrigando os 
tropeiros a passar por aqui. Como o imposto tinha que ser pago aqui, era 
aqui que os tropeiros, que vinham trazendo os muares do sul, vendiam 
para os interessados. Assim, Sorocaba acabou se tornando ponto de 
reunião, onde se encontravam aqueles que traziam as tropas e aqueles 
que as levavam para o resto do Brasil. Todo ano acontecia então a Feira 
de Muares. 

�  Entre 1841 e 1842, os impostos recolhidos no Registro de Animais de 
Sorocaba geravam quase 30% do total de impostos da Província de São 
Paulo. Um dos impostos cobrados no Registro de Animais serviu para 
ajudar na reconstrução de Lisboa, destruída por um terremoto em 1755. 
Mesmo depois de reconstruída, o dito imposto continuou a ser cobrado 
até o início da República, na década de 1890! 
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�  A feira trouxe grande riqueza para Sorocaba, pois a cidade se 
transformava quando acontecia a feira. A reunião de compradores e 
vendedores criava um clima para atividades comerciais de todo tipo, de 
sofisticados arreios a alimentos caseiros. Havia uma enorme oferta de 
diversões — espetáculos teatrais e circenses, casas de jogos e bebidas, 
etc. 

� A riqueza também trouxe prestígio político. O brigadeiro Rafael Tobias 
de Aguiar, nascido em Sorocaba, cuja família era ligada ao comércio de 
tropas, foi presidente da Província de São Paulo por algumas vezes, 
além de liderar a Revolução Liberal de 1842. Por ser um dos homens 
mais ricos de São Paulo em seu tempo, era apelidado de “reizinho de 
São Paulo”. 

� Pelo Caminho das Tropas, diversas cidades surgiram nos pontos de 
pouso dos tropeiros. Cidades como Viamão, Cruz Alta e Passo Fundo, 
no Rio Grande do Sul; Lajes e Mafra, em Santa Catarina; Rio Negro, 
Lapa, São José dos Pinhais, Guarapuava, Palmeira, Ponta Grossa, 
Castro e Jaguariaíva, no Paraná e ltararé, ltapeva, Buri, ltapetininga, 
Alambari e Campo Largo (atual Araçoiaba da Serra), em São Paulo. 

 
A Feira de Muares decaiu a partir da inauguração da estrada de ferro 

Sorocabana, em 1875 e chegou a  desaparecer em 1897, com as epidemias de 
febre amarela, que aconteceram durante a realização das feiras. Mesmo assim, 
o transporte de muares do Rio Grande do Sul para São Paulo aconteceu até 
meados da década de 1950, tendo como um dos centros mais importantes a 
cidade de ltapetininga, na qual, entretanto não chegou a haver feira. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   RESPONDA EM SEU CADERNO: 
 
06. O que você achou mais interessante sobre o Tropeirismo? 
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Mas, porque usamos o que não precisamos? 
Se o produto não é necessário, por que o 

compramos? 

Você já parou para pensar nos produtos  
que você consome diariamente? 

 
 
   
 
  
 
 
 
 
   
  

  
  
 
 

 No seu dia a dia, você utiliza diversos produtos e, muitas 
vezes, vários produtos que nem seriam realmente 
necessários.  
 

 
 

 
    

   
 

  É simples, isto acontece porque as pessoas estão condicionadas a 
consumir sempre mais, mesmo que não precisem daquele determinado 
produto.    
  O que acontece com você, quando vai a supermercados ou ainda em 
lojas pelo centro de sua cidade, depois de assistir comerciais na TV e em 
outros meios de comunicação, sobre determinado produto? 

 Será que a propaganda não cria em você o sentimento de 
necessidade de possuir os produtos visualizados nos comerciais e nas lojas? 

 Certamente isso ocorre com muita freqüência! Na maioria das vezes, o 
consumo exagerado é resultado, não de necessidades do consumidor, mas 
sim de um processo de propaganda e marketing que atende aos interesses 
dos grandes empresários, que visam somente o lucro. 
 

 
 
   
   
   
 
 
   
      
   
 
 
 
 
 
 

 Consumir é ato tipicamente humano, que atende à maioria das nossas 
necessidades, não somente as essências, isto é, de caráter orgânico, para 
nossa sobrevivência, mas, também aquelas ligadas ao nosso crescimento 
como indivíduos pertencentes e aceitos em uma sociedade.  

Consumir é comprar tudo o 
que é anunciado? 
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  Nesse sentido o ato de consumir depende da sociedade em que 
estamos inseridos, além, é claro, da relação particular que cada indivíduo ou 
cada grupo dessa sociedade mantém com o consumo. 
   

  Diante dessas reflexões, podemos  dividir  o  ato  de  consumo em    
não-alienado e alienado. 

  O consumo alienado é o 
mais freqüente, pois as 
necessidades de consumo de 
uma pessoa não são reais. São 
artificialmente estimuladas, 
sobretudo, pelas propagandas 
dos comerciais da TV, novelas, 
revistas, ou seja, pelos meios de 
comunicação de massa: o 
consumo, portanto, torna-se 
consumismo.    
   

  É interessante refletir 
sobre isso para percebermos se 
realmente temos necessidade 
daquilo que nos é oferecido. 

Será que não estamos sendo influenciados? 
   

  O consumo não-alienado é aquele em que o indivíduo se torna um 
consumidor com possibilidades de livre escolha, ou seja, de escolha 
consciente; mesmo diante de propagandas, ele prioriza suas necessidades, 
preferências ou ainda opta por consumir ou não, determinado produto. 
 

  Bem, não é possível negar que a Revolução Industrial e a constante 
inovação tecnológica do sistema de produção estiveram a serviço do 
desenvolvimento da própria humanidade. Mas, no que diz respeito ao 
CONSUMO, em muito aumentou e estiveram a serviço do poder capitalista de 
produção e comercialização. 
   

  Esse processo leva-nos a refletir sobre a autonomia do pensar: será que 
nossos pensamentos realmente estão livres das garras da ideologia capitalista?  
 

  É a garantia do exercício da cidadania que nos dá o direito de decidir 
livremente sobre o nosso consumo. É preciso ter bem claro o conceito do que é 
consumo, para podermos, então, decidir quanto às nossas verdadeiras 
necessidades: seja, de consumir ou não consumir determinados produtos.    

 O exercício pleno da nossa cidadania nos diferencia de meros 
consumistas para consumidores conscientes. 

  Isso quer dizer que o direito a emprego e salário descente, livre acesso 
às informações e às condições de compreendê-las (boa educação), garantia de 
saúde e de boa qualidade de vida, bem como amparo legal para que tudo isso 
ocorra, são pré-requisitos para o consumo consciente. 
   
  Ser cidadão não é simplesmente ter o direito de consumo, e sim ter 
condições para o consumo consciente e direcionado para o nosso bem-estar. 
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• Não são apenas os empresários de nossa época que 
pensam em lucros. Em diversos períodos da história da 
civilização houve pessoas ou grupos que tinham como principal 
objetivo o acúmulo de riquezas. As grandes navegações foram 
produto desse pensamento (século XV). 

 

• Muitas das mercadorias, consumidas diariamente, não 
fazem parte do consumo da maioria da população, mas sim, de parte da 
população que tem poder aquisitivo maior. 
 

• O processo de produção 
industrial, iniciado no século XVIII, 
trouxe lucros para os empresários 
e proporcionou um grande número 
de empregos para a classe 
operária. Entretanto, a partir do 
momento em que ocorreu a 
mecanização da produção, as 
máquinas passaram cada vez mais 
a substituir o trabalho do homem, 
causando o mal do desemprego, já 
no século XIX. 
 

• Atualmente, o grande 
problema do mundo se concentra no desemprego, gerando graves flagelos 
sociais. 
 
 

 
  
 

  
 No que se refere às relações de trabalho, a Revolução Industrial foi o 
processo que tornou predominante as relações assalariadas de produção. 
 
 
 
 

Então, para os empresários (burguesia), a ideologia do 
capitalismo é incentivar o consumo desenfreado de 

todo e qualquer produto; a meta é produzir mais e mais, 
para vender mais e mais, para lucrar mais e mais. 
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É uma relação de compra e venda do trabalho. Um indivíduo vende 
livremente a sua capacidade de trabalho, ou sua força de trabalho, por um 
determinado período de tempo mediante um pagamento previamente 
combinado. O que ele vai fazer, a hora de começar e de terminar a jornada 
(duração diária) de trabalho, a hora e a duração do intervalo para a refeição 
são combinados entre o indivíduo que VENDE (trabalhador) e o que COMPRA 
(patrão, empresário).  

 
 

É o que chamamos de contrato de trabalho. Veja bem! O trabalhador 
não vende a sua pessoa, pois isso seria o mesmo que a escravidão. O 
comprador não pode dispor do vendedor como bem queira, pois ele foi 
contratado para fazer um determinado trabalho, especificado no contrato, e não 
outro qualquer.  

 
� Comprar e Vender Trabalho 

 
 Por que alguém teria interesse em comprar a força de trabalho de outra 
pessoa? Essa compra, na sociedade capitalista, é feita com o objetivo de obter 
lucro produzindo mercadorias para serem vendidas no mercado. 
 O empresário possui os meios de produção: as terras, as máquinas, os 
equipamentos, as instalações, ou seja, tudo aquilo que é necessário para 
produzir, mas o empresário não pode possuir a força de trabalho necessária 
para que os meios de produção sejam utilizados e se efetive a produção de 
mercadorias. Ele não pode mais ter escravos e ninguém mais é obrigado a 
servir outra pessoa, pois as leis consideram as pessoas livres e iguais. Dessa 
forma, a única maneira de se obter força de trabalho é comprando-a. 

 
 

 
 
 

   
 

O camponês que possuía terra e 
equipamentos trabalhava para si mesmo. Produzia para o seu sustento e o da 
sua família e, eventualmente, para vender no mercado e com isso obter 
dinheiro para comprar o que não produzia. 
  O mesmo ocorria com o artesão que possuía a sua oficina e seus 
instrumentos de trabalho. Ambos, camponês e artesão, trabalhavam para si 
mesmos com seus próprios meios de produção. 
 

  Mesmos os servos da sociedade medieval possuíam os seus 
instrumentos de trabalho e o direito de usarem um lote de terra para plantar. 
Tinham direito também ao uso coletivo das terras, embora devessem 
obrigações para os senhores feudais e do clero, produziam para si mesmos. 

Mas o que são as relações de produção capitalistas? 
  

Ou, mais simplesmente, o que é o trabalho assalariado? 
 

E por que alguém estaria disposto 
a vender a sua força de trabalho? 
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Cada vez 
mais rico! 

 

  O trabalhador que está disposto a vender a sua força de trabalho é 
aquele que não tem condições de produzir para si mesmo. Tem a sua força de 
trabalho, mas lhe faltam os meios de produção. 
 

  Assim, mesmo sendo livre do ponto de vista jurídico, não é 
verdadeiramente livre do ponto de vista econômico, pois se vê obrigado a 
vender a sua força de trabalho. É obrigado a trabalhar para outro para poder 
sobreviver.    
 

 Assim, as relações de trabalho capitalistas dependem da existência de uma 
massa de pessoas sem os meios de produção. Só com a existência dessa 
multidão de pessoas sem posses se forma um mercado de mão-de-obra. 
 

 Como o trabalhador assalariado vende a sua força de trabalho por um 
determinado período de tempo de cada dia, nada do que ele produz nesse 
tempo é dele. Os capitalistas são os donos de todos esses produtos.   

 Mas como os capitalistas não compraram força de trabalho nem 
equipamentos e matérias-primas para produzir bens de subsistência (feijão, 
arroz, batata...), e sim para produzir mercadorias e vendê-las no mercado com 
lucro, precisam transformar os produtos em dinheiro.   

 Os trabalhadores, por sua vez, receberam dinheiro, mas precisam 
comprar os bens necessários à sua subsistência. Foi para isso que venderam a 
força de trabalho. Trocam, então, o dinheiro por aquilo que eles próprios 
produziram. 
 

 Os trabalhadores não 
produzem apenas bens de 

consumo (comida, roupas, 
geladeiras...), mas também meios de 
produção, ou seja, máquinas 
equipamentos, ferramentas, que serão 
usados futuramente na produção. 
 

 Grande parte dessa produção 
serve apenas para substituir o desgaste, 
quebra etc. dos meios de produção, mas 
uma parte serve para aumentar a 
capacidade produtiva. 
  
 Essa parte da riqueza que foi 
acrescentada pelo aumento dos meios de 
produção e que não foi consumida 
constitui o lucro do capitalista. 
  

 Não é difícil perceber que, na medida 
em que o capitalista vai acumulando 
lucro, a capacidade de produção também 

cresce, pois aumenta a quantidade de meios de produção. A qualidade desses 
meios também pode melhorar, quando o capitalista investe na inovação 
técnica. 
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Para responder em seu caderno: 
 

07. Explique porque o trabalho assalariado é uma relação de produção.  
 

08. Nas sociedades capitalistas, o empresário está disposto a comprar a        
força de trabalho e o trabalhador a vendê-la. Por que isso ocorre? 

 

 
� Ciência e a Inovação na indústria 
 

 No aspecto técnico, a Revolução Industrial é um processo contínuo. 
O reinvestimento do lucro e a competição entre os capitalistas individualmente 
e entre os países capitalistas entre si provocam constantes inovações e 
competições. 
  

 A partir de um determinado momento, houve um verdadeiro casamento 
entre desenvolvimento da ciência e a inovação na indústria.  
  

 Descobrimentos da ciência se transformavam rapidamente em novas 
máquinas, novos produtos e novas fontes de energia. A lista dessas inovações 
é infindável: eletricidade, petróleo, motor a explosão, produtos químicos, 
alimentos enlatados e pasteurizados, refrigeração, energia atômica, raio laser, 
informática, robótica, sementes híbridas, vacinas... 
 

 No aspecto social, as relações que os indivíduos mantém uns com os 
outros para produzirem os bens necessários à sobrevivência da sociedade 
recebem o nome de relações sociais de produção.  
 

Os cientistas sociais deram nomes às diversas sociedades antigas e 
atuais a partir das relações de trabalho que encontraram nelas. Assim, temos 
relações de trabalho comunitárias, como nas diversas sociedades indígenas 
brasileiras do passado e mesmo do presente; relações de trabalho feudais, 
como na Europa medieval; relações de trabalho assalariadas ou 
capitalistas, como no Brasil atual, nos Estados Unidos e em vários outros 
países. 

 

 

 
 
O capitalismo é um sistema em que toda a produção (inclusive o 

trabalho humano) e todas as atividades comerciais (compra e venda de 
mercadorias) são voltadas para a obtenção de lucro. Dessa forma 
estabeleceu regras de mercado visando a divisão: 

 
 

� Da sociedade - em classes sociais (uma classe se diferencia da outra 
à medida que tem mais dinheiro). 

 

� Dos países - em exploradores e explorados, ou desenvolvidos e 
subdesenvolvidos, ou ricos e pobres. 

 
Esse sistema, portanto, definiu os padrões de riqueza e acentuou as 

diferenças entre as nações. 
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Mas, voltando à questão da industrialização, 
qual foi o pontapé inicial do 

processo da Revolução Industrial? 
 

 

 

 
 
  Cabe definir, antes de qualquer coisa, o significado das palavras 
revolução e industrialização. 
 

� Revolução: significa uma mudança radical. No caso da Revolução 
Industrial as mudanças foram em diversos setores: 

 

• Na forma de produção: passou de manual para mecanizada. 
 

• Na organização social: definindo as duas classes sociais: burguesia e 
proletariado. 

 

• Na própria organização econômica: surgimento de bolsas de valores, 
grandes empresas. 

 

• Nos meios de transporte: navios a vapor, ferrovias. 
 
 

� Industrialização: é a transformação de matéria-prima em produto 
trabalhado para ser consumido pelo homem. 
   
  A Revolução Industrial pode ser definida como a passagem do trabalho 
manual (manufatura) para o trabalho realizado com máquinas (maquinofatura), 
utilizando-se num primeiro momento a energia a vapor. 
   

  Com o passar do tempo e um maior desenvolvimento tecnológico, passou-se 
a utilizar outras formas de energia como: eletricidade, motor a combustão, 
até nossos dias com a energia nuclear, solar. 
 

Bem, por que a Revolução Industrial aconteceu na Bem, por que a Revolução Industrial aconteceu na Bem, por que a Revolução Industrial aconteceu na Bem, por que a Revolução Industrial aconteceu na 
EuropEuropEuropEuropa, no século XVIII?a, no século XVIII?a, no século XVIII?a, no século XVIII?    

 
  Porque houve o favorecimento de várias condições que proporcionaram 
novas relações sociais no Continente Europeu. 
 
  Quais foram essas condições? 
 

• Ampliação dos mercados consumidores; 
• Existência de capital proveniente da atividade comercial, concentrado 

nas mãos da burguesia, especialmente da burguesia inglesa; 
• Existência de matéria-prima; inovações técnicas; 
• Grande quantidade de mão-de-obra disponível. 
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DESDOBRAMENTOS DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 
 
 
  A Revolução Industrial teve início na Inglaterra, durante o século XVIII, e 
se espalhou por diversos países da Europa. 
   

  A maioria das fábricas se instalou próximas das minas que forneciam 
fonte de energia para o funcionamento das máquinas (como por exemplo, 
carvão) e dos portos que facilitavam a embarcação para exportação dos 
produtos. 
   

  A mecanização da produção proporcionou diversas mudanças na 
Europa: 
 
 

1. No aspecto econômico 
 
 
 
 

• Com a Revolução Industrial, a máquina foi instalada em vários setores 
da produção industrial. Com isso, se pôde produzir cada vez mais, em menos 
tempo. 
 
 
 

• O espírito capitalista 
dominou as grandes 
empresas industriais. Essas 
empresas, preocupadas com 
a obtenção de lucros, 
passaram a dominar 
importantes áreas comerciais 
de todo o mundo, através da 
livre concorrência. 
 Assim, elas dominaram 
os mercados fornecedores 
de matéria-prima e os 
consumidores de produtos 
industrializados. 
 
 
 

• Criaram-se companhias de comércio, bolsas de valores; modernizaram-
se os transportes. 
 
 

2. No aspecto político 
 
 
 
 

• O controle da vida política passou a ser exercido pela burguesia. Esta, 
para se manter no poder, criou o voto censitário. Segundo essa modalidade de 
voto, apenas as pessoas que possuíam certos rendimentos poderiam participar 
da vida política. Dessa maneira assegurou-se à burguesia toda a 
representação no governo e afastou-se qualquer tipo de representação popular. 
 
 

• As leis sociais eram formuladas lentamente e eram manobradas, em 
função dos interesses dos grandes empresários industriais (burguesia). 
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_Eu burguês e você 
proletário. 

3. No aspecto social 
 

• As cidades cresceram rapidamente com a 
migração da mão-de-obra do campo para a 
cidade. 
 
 
 

• As fábricas alteraram a paisagem e o 
equilíbrio do meio-ambiente com a poluição das 
suas chaminés. 
 
 
 
 

• Definição de duas classes sociais: de um 
lado a burguesia que constitui a classe, 
dominante, e de outro o proletariado, classe 
dos trabalhadores urbanos assalariados, 
encarregados da produção nas fábricas. As 
condições de vida da classe proletária eram 
péssimas.  

 
A jornada 

de trabalho era de 
quinze horas; não 
havia lei trabalhista ou qualquer regulamentação 
para o trabalho de mulheres e crianças. 

 
As manifestações dos operários eram 

reprimidas pela polícia. Os salários eram baixos e 
a alimentação precária, o que provocava a 
disseminação de doenças que muitas vezes 
levavam à morte. 

   
  
 
 

nquanto isso, a burguesia se 

 enriquecia cada vez mais com a  

exploração dos trabalhadores  

em suas fábricas. 

 
 
 
  Assim, aumentou a distância entre ricos e pobres (burguesia e 
proletários), gerando conflitos entre classes e provocando o surgimento das 
idéias socialistas, contrárias à desigualdade e exploração provocadas pelo 
capitalismo. 
 
  A idéia dos pensadores do socialismo era de formar um sistema político-
econômico que trouxesse uma igualdade entre as classes sociais, tendo o 
Estado como poder centralizador e regulador de todas as atividades 
econômicas. 
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  Observe no quadro abaixo as diferenças da ECONOMIA no sistema 
capitalista e no sistema socialista: 
 
 

SOCIALISMOSOCIALISMOSOCIALISMOSOCIALISMO    CAPITALISMOCAPITALISMOCAPITALISMOCAPITALISMO     
 
 
 
 

 
 

 

� Objetivo 

principal 

    

 

Atender as necessidades Atender as necessidades Atender as necessidades Atender as necessidades 
bábábábásicas da  população com sicas da  população com sicas da  população com sicas da  população com 

alimentação, saúde, alimentação, saúde, alimentação, saúde, alimentação, saúde, 
educação, emprego, educação, emprego, educação, emprego, educação, emprego, 

moradia.moradia.moradia.moradia.    

 

 
 

LucroLucroLucroLucro    

 
 
 
 
 
� Meios de 

produção 
como: 

     terras,  
     máquinas,    
     indústrias, 
     bancos, 
     etc. 

 

� pertencem a sociedade pertencem a sociedade pertencem a sociedade pertencem a sociedade 
e geralmente são  e geralmente são  e geralmente são  e geralmente são  
controlados pelo Estado; controlados pelo Estado; controlados pelo Estado; controlados pelo Estado;     

 

� a peqa peqa peqa pequena propriedade uena propriedade uena propriedade uena propriedade 
rural continua existindo;rural continua existindo;rural continua existindo;rural continua existindo;    

 

� os bens como os bens como os bens como os bens como 
automóveis e automóveis e automóveis e automóveis e eletrodomésticos eletrodomésticos eletrodomésticos eletrodomésticos 
são propriedades são propriedades são propriedades são propriedades 
individuais.individuais.individuais.individuais.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� pertencem às pertencem às pertencem às pertencem às 
pessoas;pessoas;pessoas;pessoas;    

 
 
 

� as empresas as empresas as empresas as empresas 
são    propriedades são    propriedades são    propriedades são    propriedades 
particulares particulares particulares particulares 
(privadas)(privadas)(privadas)(privadas)    

 
 

Saiba que a burguesia capitalista acabSaiba que a burguesia capitalista acabSaiba que a burguesia capitalista acabSaiba que a burguesia capitalista acabou adotando o ou adotando o ou adotando o ou adotando o     

liberalismo como ideologia.liberalismo como ideologia.liberalismo como ideologia.liberalismo como ideologia.    

 
 
Então, 
   
  LIBERALISMO: É o conjunto de idéias que pregam a liberdade 
individual nas atividades econômicas e políticas, com a interferência mínima do 
Estado. Segundo o liberalismo, o Estado deve ser um mero mediador das 
atividades desenvolvidas pela sociedade. A propriedade dos meios de 
produção deve estar nas mãos de particulares (propriedade privada). 
 
  SOCIALISMO:  Ideologia revolucionária que prega a tomada do poder 
pelo proletariado, cujos representantes deverão dirigir o Estado incorporando 
os meios de produção, máquinas, terras, escolas, hospitais, deverão estar 
disponíveis a toda a sociedade. 
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Para responder em seu caderno: 
 

09.  Com suas palavras, explique o que foi a Revolução Industrial. 
 

10. Explique uma conseqüência da Revolução Industrial. 
 

 

 
 
 

 Francisco Matarazzo, imigrante italiano e 
criador do império industrial da tradicional família 
Matarazzo da cidade de São Paulo, iniciou sua vida em 
Sorocaba, com uma fábrica de banha no Cerrado e um 
armazém na rua da Penha. 

 

  
 
 
 
A presença do estilo de vida capitalista dos Estados Unidos no Brasil é muito 
marcante. 

No dia-a-dia de quase todos nós, podemos comprovar a invasão dos 

hábitos, costumes e produtos norte-americanos: bebemos coca-cola; 

praticamos surf; curtimos rock; vestimos jeans, lanchamos no 

Mac Donald’s; as crianças brincam no play-ground; escovamos 

os dentes com close-up; adoramos hot dog, milk-shake, 

sundaes e chicletes. 

 Estes hábitos importados são apenas uma pequena amostra da 
dominação estrangeira no Brasil.  

  Atualmente, o liberalismo está sendo reativado em várias partes do 
mundo, com o nome de neoliberalismo (o significado é o mesmo). Isso 
começou a ocorrer a partir do pós-guerra (mais ou menos por volta de 1947). 
Hoje está mais acentuado com a globalização da economia. 
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No Brasil existe, o “mito da democracia racial”, isto é, que existe na 
sociedade brasileira igualdade de oportunidades para brancos, negros e 
mestiços, mas, o preconceito existe sim no nosso país - daqueles que o 
sofrem, uns o percebem de forma sutil e outros abertamente. A democracia 
racial no Brasil é um “mito”. 

 

 

 

 
  
 
 
 

 

 
 
 
Os dados do "Mapa da População Negra no Mercado de Trabalho", 

publicado pelo INSPIR (Instituto Sindical Interamericano Pela Igualdade Racial) 
em 1999 - estudo realizado nas regiões metropolitanas de São Paulo, Salvador, 
Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre e Distrito Federal - e de uma pesquisa 
realizada no município de São Carlos em 1996, fornecida pelo Núcleo de 
Pesquisa e Documentação da Universidade Federal de São Carlos, mostra que 
há uma predominância do sexo masculino no mercado de trabalho em todas 
as regiões estudadas, com uma maior participação da faixa etária de 25 a 39 
anos, e maior taxa de empregados com curso universitário.  

 

Também em todas as regiões a maior taxa de desemprego entre 
trabalhadores negros está entre os que possuem Ensino Médio incompleto. 

 

O tempo e a procura por emprego demonstraram ser parecido em 
todas as regiões estudadas, observando que: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Em São Paulo, um trabalhador branco consegue um posto de trabalho 
em menos tempo que um trabalhador negro quando ambos são 
analfabetos. 

E como se apresenta esse 
preconceito no mercado de trabalho 

brasileiro? 
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� Em todas as regiões, os trabalhadores negros com maior estabilidade no 

emprego, são aqueles que tem curso universitário completo. 
 

� Em todas as regiões o trabalhador negro recebe um salário menor do 
que um trabalhador branco com o mesmo nível de escolaridade. Um 
caso extremo foi observado em Salvador onde um trabalhador negro 
recebe 53% do salário de um trabalhador branco em média. 
 
 

Concluímos que, apesar, de observarmos melhores condições de 
trabalho entre pessoas com curso universitário completo, os salários recebidos 
pelos trabalhadores negros é menor que do trabalhador branco. Nas regiões 
metropolitanas, a situação agrava-se entre trabalhadores analfabetos onde as 
diferenças são gritantes. 

 

Estudos realizados em 2004 mostram que a situação é a mesma. 
 

A constante divulgação do “mito da democracia racial” na sociedade 
brasileira, que insiste em dizer que isso é “coisa do passado”, que já 
superamos essa “bobagem de desigualdade”, que “existe uma convivência 
muito harmoniosa com os negros”, que “policiais cumprem o seu dever quando 
fazem ‘revista policial’ e jamais encaram o negro como suspeito”, permitiu 
esconder as desigualdades raciais, que eram e são constatadas nas práticas 
discriminatórias de acesso ao emprego, nas dificuldades de mobilidade social 
da população negra, que ocupou e ocupa até hoje os piores lugares na 
estrutura social, que recebe remuneração inferior à do branco pelo mesmo 
trabalho, tendo a mesma qualificação profissional. 

 
 Texto adaptado.  (A mestiçagem no pensamento brasileiro – Kabengele Munanga e site Universidade 

Fed. de São Carlos). 
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