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PORTUGUÊS / HISTÓRIA – INOVAÇÕES NO IMPÉRIO DO CAFÉ - PARTE I  

 Parte do dinheiro deslocado do tráfico negreiro permitiu que o país desse os 

primeiros passos para a industrialização. Entre 1840 e 1860, produtos manufaturados, 

como chapéus, tecidos, calçados, sabão, velas, couro, tapetes, móveis, vidro, cerveja, 

além de pólvora e armamentos, invadiram o mercado brasileiro.  

 Um dos setores que mais cresceu foi o das gráficas e tipografias. A imprensa 

desenvolveu-se rapidamente nesse período, principalmente depois da difusão do 

telégrafo, que permitiu a comunicação do Brasil com o restante do mundo. Em 1875 

começou a circular na Corte o jornal Gazeta de Notícias, que logo passaria a ser o 

jornal de maior circulação no Império.  

 Durante todas as inovações, a mais importante foi a construção das estradas de 

ferro, que proporcionaram uma revolução na economia do café. A ferrovia ligou 

diretamente toda a região produtora do interior de São Paulo ao porto de Santos.  

 Em torno da cultura do café surgiram algumas cidades, e outras, principalmente 

na região do Vale do Paraíba, foram modernizadas. Cidades como Santos, Campinas, 

Ribeirão Preto e São Carlos beneficiaram-se mais ainda, pois faziam parte do trajeto 

das ferrovias. A prosperidade do café impulsionou o comércio e o surgimento de 

teatros, jornais e escolas. As praças, as ruas, os monumentos e as casas foram 

embelezados. As pessoas adotaram novos hábitos de vida.  

 Leia o que diz o historiador Warren Dean:  

 

     As linhas férreas eram essenciais para a expansão da lavoura cafeeira. O uso de 

mulas não era apenas caro, mas impraticável. (...) Os fazendeiros já não precisavam 

pagar tarifas mais altas para o transporte quando a safra era abundante, e estavam 

livres da necessidade de financiar tropeiros e de lhes ceder pastagens. 
Apud Tania de Luca. Café e modernização. São Paulo: Atual, 2000. p. 15. 

 

 

1. De acordo com o historiador, por que as linhas férreas foram “essenciais para a 

expansão da lavoura cafeeira”?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



  

2. Complete a cruzadinha e preencha as lacunas. 
 

1. A ___________ é o processo histórico e social onde a indústria domina a economia. 
Há substituição e aumento nos processos de produção e geração de riquezas.  
 

2. A industrialização só foi possível com a ajuda do dinheiro do __________.  
 

3. A construção das estradas de ferro revolucionaram a economia do café. A __________ 
ligou a região produtora do interior de São Paulo ao porto de Santos.  
 

4. A difusão do __________ permitiu a comunicação do Brasil com o restante do mundo. 
 

5. Em 1875 começou a circular o jornal Gazeta de Notícias. Nota-se que um dos setores 
que mais cresceu foi o das gráficas e tipografias pois a ___________ desenvolveu-se 
rapidamente nesse período. 
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