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O Desenvolvimento do Capitalismo no Brasil 
 

Autor: Ailton Teodoro 

1º Semestre / 2012 

 
Roteiro de Atividades Didáticas  

 

 
Atividade 1 – O que é capitalismo (introdução) 
 

Sugerimos ao professor que trabalhe a noção de modo de produção capitalista e 

suas respectivas formas de sociabilidade que caracterizam o mundo moderno. É necessário 

que o docente mobilize conceitos básicos tais como capital, trabalho assalariado, mais-valor, 

lucro e classe social e explore como tais categorias permitem interpretar a nova ordem 

social que emerge da hegemonia da fábrica na sociedade Industrial. Este tópico não foi 

abordado diretamente no texto teórico, entretanto, entendemos que é preciso partir do 

instrumental analítico mobilizado por Marx e Weber a fim de estabelecer as linhas mestras 

que guiaram nosso argumento.  

No texto, discutimos de maneira indireta, a especificidade do capitalismo no Brasil 

devido às origens coloniais exploratórias do regime de acumulação que teve lugar entre nós. 

Existem obras que definem o capitalismo de maneira concisa, sintética, introdutória e 

didática. Dentre as quais, destacamos O que é capitalismo de Afrânio Catani (Coleção 

Primeiros Passos – editora Brasiliense). Na primeira parte deste trabalho o autor mobiliza 

duas principais definições de capitalismo ancoradas nas reflexões de Marx e Weber. Na 

segunda, Catani explora o desenvolvimento tardio do capitalismo no Brasil como fruto da 

experiência histórica colonial brasileira. 

 
Objetivo: oferecer aos alunos um instrumental analítico pretérito, a fim de  defrontarem-se 

com as especificidades históricas do capitalismo à brasileira. 
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Previsão de desenvolvimento: Duas aulas de 45 minutos 

Recursos necessários: tirinha de quadrinhos impressa 

Dinâmica das aulas 
 
Aula 1 

 
A) Deve-se solicitar aos alunos que tentem definir no caderno, pensando em suas 

experiências pessoais, o que entendem por lucro, exploração do trabalho e classe social. 

B) Apresentar os quadrinhos abaixo e solicitar que identifiquem em seus cadernos os 

dois pontos de vista que aparecem no diálogo das personagens. Estimule os alunos a se 

questionarem sobre o significado da última frase do quadrinho “Cuidado! Eles podem ouvir”. 

C) Em seguida, o professor deve expor os conceitos arrolados na justificativa (capital, 

trabalho assalariado, mais-valor, lucro, exploração e classe social). É imprescindível que o 

docente estabeleça a relação entre os conceitos e trabalhe sua gênese histórica. A primeira 

parte de O que é Capitalismo deve servir de instrumental teórico. 
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Atividade 2 – A evolução do capitalismo no Brasil 
 
Neste tópico, propomos ao docente explorar as condições sociais para o 

desenvolvimento da economia industrial no Brasil. De acordo com o argumento do texto 

teórico, as grandes somas de produção e exportação de café entre fins do século XIX e 

início do XX geraram a acumulação de capital necessária para o surgimento da grande 

indústria em São Paulo. 

 
Objetivo: Permitir aos alunos compreender a noção de economia agroexportadora partindo 

da importância do café para a economia como um todo. 

 
Previsão de desenvolvimento: Duas de 45 minutos 

Recursos necessários: Tabelas estatísticas e mapas 
 

 
 

Tabela 1. Extraído de: SILVA, Sérgio 1995, p. 46. 
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Tabela 2. Extraído de: CANO, Wilson. 1998, p. 58. 

Mapa 1. Fonte: Multirio. Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Disponível em: 
http://multirio.rio.rj.gov.br/historia (modulo 02 - Brasil Monárquico – Governo 
Pedro II – expansão cafeeira pra oeste paulista). 
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Mapa 2. Ferrovias Paulistas em 1910 (traçado em vermelho). Fonte: Arquivo público 
do estado de São Paulo. Disponível em: 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/exposicao_ferrovias/pdf/MAP_04_02_02_01.pdf. 

Tabela 3. Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio 
Exterior.   
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Tabela 4. Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior.  

Tabela 5. Extraído de: CANO, Wilson. 1998, p. 70. 
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Dinâmica das Aulas 
 

Aula 1 
 
A) Baseado no texto teórico, docente deve introduzir a classe na história da crise da 

sociedade escravista no Brasil. Por efeito da pressão do governo imperial britânico, a Lei 

Eusébio de Queiroz, de 1860, suprimiu o tráfico negreiro. Como consequência, os preços do 

braço escravo elevaram-se vertiginosamente, o que provocou o declínio da produção 

cafeeira na região do Vale do Paraíba. Paralelamente, fazendeiros paulistas iniciam o cultivo 

extensivo de mudas de café nas regiões de Campinas, Sorocaba, Botucatu, Araraquara e 

Ribeirão Preto, conhecidas mais tarde por “Oeste Paulista”. A qualidade do solo (terra roxa), 

propícia ao cultivo da planta, incrementou a produtividade. Por outro lado, a dinâmica da 

demanda externa exigiu extensos investimentos por parte dos próprios produtores em meios 

de transporte. Dessa forma, teve início a expansão ferroviária no Brasil. 

 
 

Tabela 6. Extraído de: CANO, Wilson. 1998, p. 114. 
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B) Para que essa correlação entre os fatores fique clara, o docente pode indicar para 

os alunos o salto da produção cafeeira que pode ser verificado nas tabelas sobre a 

produção de café. Como exercício, solicite aos alunos para que convertam os valores da 

tabela 2 de quinquênios para decênios e as comparem com os valores da tabela 1. 

C) Como tarefa para casa, solicite aos alunos que pesquisem na internet ou em outras 

mídias eletrônicas, trechos da telenovela “Terra Nostra”, que narra a história de um casal 

italiano (Matteu e Giuliana) em busca de melhores condições de vida no Brasil. Conduza os 

alunos a selecionarem cenas do trabalho agrícola dos colonos nos cafezais. Marque a data 

de entrega dentro do espaço de duas aulas. 

 

 
 

Aula 2 
 
A) Retomar a estrutura e dinâmica da “civilização cafeeira” e apresentar os mapas que 

ilustram: 1) o deslocamento do núcleo da produção cafeeira do Vale do Paraíba para o 

“Oeste Paulista” e 2) a localização das linhas férreas em 1910.  Solicite aos alunos que 

colem os mapas em seus cadernos e tentem explicar com suas palavras porque as linhas 

vermelhas do mapa acompanham a expansão do café pela região oeste do Estado de São 

Paulo.  
B) Em seguida, em aula expositiva, o professor deve enfatizar que as ferrovias 

ligavam a região cafeicultora à cidade de São Paulo, onde o café era negociado, e ao porto 

de Santos, de onde seguia para o exterior. O ponto a ser trabalhado é o papel das ferrovias 

como vias de circulação das mercadorias. É imprescindível lembrar que não apenas o café 

Telenovela produzida e 
exibida pela Empresa de 
telecomunicações Rede 
Globo de Televisão entre 
1999 e 2000. Autoria de 
Benedito Ruy Barbosa. A 
maior parte da trama se 
passa nas fazendas de café 
do interior paulista de fins 
do século XIX e início do 
XX e tematiza a imigração 
italiana para o Brasil. 



 
 
 
                   Universidade de São Paulo 
                   Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - FFLCH 
                   Departamento de Sociologia  

      Laboratório Didático - USP ensina Sociologia      
 _________________________________________________________________________ 
 

10 
 

era transportado pelo sistema ferroviário, mas também alimentos, bens manufaturados, 

máquinas (capital constante) e trabalhadores (capital variável). 

As condições de produção e reprodução desses fatores em solo nacional eram 

dificultadas pela rigidez da monocultura do café e a ausência de uma cadeia produtiva capaz 

de abastecer o mercado interno. Desta forma, a principal ligação das zonas produtoras com 

o mercado externo era fundamentalmente ferroviária. 

C) A seguir, o docente pode apresentar a tabela 5 e problematizar uma das questões 

mais polêmicas do início do século XX. Nela, Cano apresenta índices relativamente altos – 

porém declinantes – de importação de gêneros alimentícios básicos entre 1901 e 1915. 

Entretanto, quais as razões para o mercado interno ser abastecido de alimentos pelo 

comércio exterior, enquanto as oligarquias rurais no poder envaideciam-se da vocação 

agrícola brasileira? Outra questão que pode ser proposta reside no fato da importação de 

arroz, feijão e charque terem zerado entre 1916 e 1920.  

Solicite que levantem hipóteses para os referidos problemas, considerando a 

exposição anterior feita pelo professor e seus conhecimentos adquiridos na disciplina de 

história. Espera-se que o professor guie a reflexão dos educandos no sentido de 

perceberem a relação entre a alta produtividade do café e o espaço insignificante que a 

lavoura de gêneros alimentícios de primeira necessidade encontrava entre os agricultores. 

Deve ficar claro que a economia brasileira em seu conjunto, no início do século XX, 

assentava-se sobre três aspectos interdependentes: monocultura, grande propriedade e 

orientação para fora. 

D) Como atividade para casa, peça aos alunos para que comparem as tabelas 4 e 5, 

que arrolam dados sobre o comércio exterior brasileiro em 2010, com a tabela 6, na qual são 

examinadas variações por década entre 1880 e 1910 dos índices de exportações e 

importações. Solicite que indiquem semelhanças na estrutura das exportações, diferenças 

nas importações, considerando a discussão sobre a importação de alimentos, e justifiquem 

suas observações. 
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Atividade 3 - Imigração para o Brasil 

 

Propõe-se reservar um espaço para desenvolver os fatores humanos da industrialização. 

Retomando o conteúdo das aulas passadas, a crise do regime escravista e o deslocamento 

do polo dinâmico da produção de café para o “Oeste Paulista” aumentaram a demanda por 

força de trabalho livre, mais barata de ser mantida do que a mão de obra escrava. 

 

Objetivo: Permitir aos alunos que compreendam o papel da força de trabalho estrangeira 

para a economia capitalista agroexportadora e industrial. 

 

Previsão de desenvolvimento: Uma de 45 minutos e uma avaliação. 

Recursos necessários: Fotografias, gravuras e mapa. 

 

 

Chegada de imigrantes no porto de Santos. Fonte: O Immigrante. Anno I, Nº 1, janeiro de 
1908. In: Arquivo Público do Estado de São Paulo. Disponível em: 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/upload/pdfs/IM19080101.pdf 
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“Imigrantes no cais, já embarcados no trem que os conduziria à Hosperdaria dos 
Imigrantes”. Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo. Disponível em: 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/exposicao_ferrovias/pdf/MI_ICO_AMP_043_002_004_00
1.pdf 
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Casas de colonos em fazenda de café. Fonte: O Immigrante. Anno I, Nº 1, janeiro de 
1908. In: Arquivo Público do Estado de São Paulo. Disponível em: 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/upload/pdfs/IM19080101.pdf 

Colheita de café. Fonte: O Immigrante. Anno I, Nº 1, janeiro de 1908. In: Arquivo 
Público do Estado de São Paulo. Disponível em: 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/upload/pdfs/IM19080101.pdf 
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Casas de colonos. Fonte: Arquivo Público do estado de São Paulo.  

Colheita de café. Fonte: Arquivo Público do estado de São Paulo.  
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Encontre outros documentos e fotos em: 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/imigracao/ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina de beneficiar café. Fonte: Arquivo Público do estado de São Paulo.  
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Dinâmica das Aulas 

 
Aula 1 
 
A) Retomando o conteúdo das aulas anteriores, o professor pode reconstruir a 

chegada dos imigrantes ao Brasil mostrando-lhes as fotografias do desembarque em 

Santos. Solicitar que compartilhem a pesquisa que fizeram sobre cenas da telenovela “Terra 

Nostra”, nas quais foram retratadas as vidas dos imigrantes italianos na lavoura. Escolha 

aleatoriamente dois exemplos e apresente para a sala. Após as apresentações, o docente 

Mapa da “posição das colonias existentes e em projecto”. Fonte: O Immigrante. 
Anno I, Nº 1, janeiro de 1908. In: Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
Disponível em: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/upload/pdfs/IM19080101.pdf 



 
 
 
                   Universidade de São Paulo 
                   Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - FFLCH 
                   Departamento de Sociologia  

      Laboratório Didático - USP ensina Sociologia      
 _________________________________________________________________________ 
 

17 
 

pode colidi-las com as fotografias das choupanas em que viviam e das funções 

desempenhadas nos cafezais. Peça para que os alunos façam um levantamento das 

representações ligadas à vida e ao trabalho rural e marque-as no quadro negro. 

B) Explicar o processo de substituição da força de trabalho escrava pelo sistema de 

colonato. A principal obra na historiografia brasileira a esse respeito é COSTA, Emilia Viotti. 

Da senzala à colônia. No campo da sociologia, temos MARTINS, José de Souza. O cativeiro 

da terra. São Paulo, Hucitec, 1998. São Paulo, Unesp, 1998.  

Em seu livro, Martins argumenta que o fato do colono receber parte de sua 

remuneração em dinheiro não configurava trabalho assalariado, uma vez que o trabalhador 

mantinha uma relação de dependência em relação ao seu patrão/senhor por meio da terra. 

“Então se, estabelece um mecanismo compulsório em que as pessoas eram obrigadas a 

trabalhar para depois se libertarem. Isso funcionou enquanto houve emprego na lavoura… 

isso funcionou durante 100 anos [...]”, como disse o próprio autor em uma entrevista ao 

programa Roda Viva em 07/05/2001. 

C) Utilizando-se da fotografia dos imigrantes embarcados no trem rumo à capital 

paulista, apresente a seguinte reportagem do jornal “O Estado de São Paulo”: 

 

O governo do Estado planeja expandir a malha ferroviária para trens 

de passageiros, ultrapassando os limites da região metropolitana e 

chegando a cidades como Sorocaba, São José dos Campos e a 

região da Baixada Santista [...] 

As novas linhas serão integradas à rede da Companhia Paulista dos 

Trens Metropolitanos (CPTM). Os projetos prioritários são as ligações 

entre São Paulo e Sorocaba, entre a capital paulista e a Baixada 

Santista e também com Campinas. [...] 

A ligação com Sorocaba é a mais fácil de ser concluída, uma vez que 

já existe uma linha desativada e em boas condições fazendo o trajeto 

entre as duas cidades. O ramal para Campinas será feito em grande 

parte por meio da linha da CPTM até Jundiaí, sendo necessário um 

ramal complementar até a outra cidade […]. 
 

MACHADO, Renato; RIBEIRO, Bruno. Estado terá mais trens de passageiros. O Estado de 

S. Paulo, 17 mar. 2010. Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,estado-

tera-mais-trens-de-passageiros,525405,0.htm. Acesso em: 25 junho. 2012.  
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Peça para que os alunos respondam em seus cadernos, tendo por base todos os 

conteúdos, se ocorreram grandes mudanças no sistema ferroviário paulista nestes últimos 

100 anos. Ocorreu uma expansão ou uma retração da malha ferroviária? Justifique. Como 

tarefa para casa, sugira aos alunos que pesquisem na internet se a expansão dos trens de 

passageiros, como afirma a notícia, concretizou-se ou está em andamento e discorram 

sobre os pontos positivos e negativos de tais medidas. 

 

 

Aula 2  
 
A) Utilizando-se do mapa sobre a posição das colônias de imigração existentes e em 

projeto no Estado de São Paulo, datado de 1908, solicite aos alunos que escrevam uma 

dissertação sintetizando as principais condições e fatores para o desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil. Peça para que reflitam sobre o paralelo entre os núcleos de 

colonização, o caminho das ferrovias e a concentração da produção cafeeira na mesma 

região. 

 

 
Atividade 4 – Sociedade industrial e ordem social patriarcal 

 

Exibição do documentário “Tecido Memória” (70 min.) produzido e dirigido por José 

Sérgio Leite Lopes (Antropologia UFRJ), Rosilene Alvim (Antropologia UFRJ) e Celso 

Brandão. É possível encontrar o documentário em pedaços no youtube, assim como 

pode ser adquirido diretamente com o Prof. Leite Lopes. Fica a critério do docente 

decidir qual recurso prefere utilizar. Aqui ofereceremos recomendações comentadas dos 

trechos que podem ser exibidos valendo-nos dos referidos pedaços que estão no 

youtube. Para mais informações sobre o documentário, leia entrevista com os diretores na 

revista Plural. Disponível em: 

 http://www.fflch.usp.br/ds/plural/edicoes/16_2/v16n2_entrevista.pdf 
 

Objetivo: Oferecer um exemplo aproximado de como funcionava uma fábrica no início 

do século XX. Além disso, pretendemos oferecer aos alunos elementos para que 
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possam compreender a dinâmica do capitalismo industrial no Brasil, que combinava 

elementos de modernização com arcaísmo. 

 
Previsão de desenvolvimento: Duas de 45 minutos. Uma para a exibição do documentário 

e uma para discutir o principal problema por ele levantado, a saber, a convivência do 

moderno capitalismo industrial com formas de sociabilidade tradicionais sem que 

necessariamente exista um desarranjo entre as duas instâncias. 
Recursos necessários: Televisor, aparelho de DVD e documentário; ou computador com 

acesso à Internet.  

 
Dinâmica utilizada 

 
Aula 1 
 

O docente pode iniciar a aula comentando brevemente o que foi a Companhia de 

Tecidos Paulista (CTP). Fundada pelo sueco emigrado Herman Lundgren em 1908 [ano 

de sua morte] na cidade de Paulista, na zona da mata pernambucana. A CTP originou a 

maior e mais conhecida rede de tecelagem e vestuário do Brasil: as famosas Casas 

Pernambucanas. 

Os herdeiros Arthur, Alberto e Frederico Lundgren deram continuidade ao 

empreendimento do pioneiro. A fábrica e suas ramificações diretas e indiretas fizeram do 

Estado do Pernambuco, entre as décadas de 1910 e 1970, o terceiro maior parque da 

indústria têxtil no Brasil, atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro, de modo que 

Paulista ficou conhecida por “Cidade das Chaminés”. A CTP ganhou notoriedade por 

recrutar trabalhadores em grandes plantações de cana (os engenhos), assim como no 

sertão, sem qualquer qualificação profissional, e alocá-los nas linhas de produção da 

fábrica, fossem crianças, idosos, homens, mulheres, aleijados ou analfabetos. 

Curiosamente, o critério para a designação da tarefa na empresa era a presença ou 

ausência de calos nas mãos dos trabalhadores.  

Vejam os seguintes trechos de Tecido Memória parte 1 A, disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=dIaQbGxdJRQ&feature=relmfu 
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2:37 – 3:11 - Imagens de operários trabalhando nas fiandeiras mecânicas. Ao 

fundo, vozes dos operários lembrando-se nostalgicamente da quando trabalhavam na 

fábrica. 

3:27 – 4:00 - Imagens internas da fábrica em funcionamento; ao fundo, comentário 

de ex-operário. 

12:25 – 13:19 - Imagens de trabalhadores rurais retirantes que chegavam à CTP 

em busca de melhores condições de sobrevivência. 

13:20 – 14:29 - Depoimento do Sr. “Bené” sobre seu encontro com o “Comendador 

Lundgren”. Comentar a admiração e, ao mesmo tempo, respeito e temerosidade do 
homem simples pela figura do “Coronel”.  

 

Em Documentário Tecido Memória Parte 1 B, disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=IKGKtLdPqpc, vejam: 

 

0:16 – 4:47 - Depoimentos de antigos trabalhadores sobre o cotidiano da fábrica. 
 

Em Documentário Tecido Memória parte 2 A, disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=e37cld8Ji0E&feature=related , queira ver: 
 

0:26 – 1:52 - Imagens de crianças trabalhando nas máquinas e depoimentos de 

Dona Irene, que começou a trabalhar aos 11 anos na fábrica. Comentar a ausência de 

leis de regulação do trabalho até a década de 1930. 

1:55 – 3:50 - Depoimentos sobre as dificuldades de estudo e o ensino oferecido 

pela Companhia. 

5:20 – 7:16 - Depoimentos e imagens sobre as feiras livres organizadas pela 

companhia. 

7:40 – 14:45 - Depoimentos e imagens sobre o lazer oferecido pela companhia 

aos trabalhadores: dominação da força de trabalho e poder político dos Lundgren. 

Comentar sobre a fixação da força de trabalho no espaço de produção. 

 
Em movimentosjuvenisbrasileirosparte7 Documentário Tecido Memória parte 2 

B, disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=uz2pAn6v7FY, veja-se: 
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1:33 – 4:18 - Depoimentos de conflitos operários. No início da cena aparecem as 

fotografias de Alberto, Frederico e Arthur Lundgren. 
 

Em Documentário Tecido Memória parte 3 A disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=F8nIYZnCDCg&feature=relmfu , vejam: 
 

00:00 – 6:36 - Efeitos da Lei de Sindicalização de 1940 e comportamento operário. 

 

Ao final da exibição, o docente pode dividir a sala em grupos de trios e solicitar aos 

alunos, como tarefa para a próxima aula, que procurem e entrevistem, em sua 

vizinhança, idosos que tenham trabalhado em fábricas. Peça para que explorem as 

condições de trabalho na fábrica, se havia crianças ou jovens trabalhando; a relação 

com os patrões, chefes de setor, gerentes, etc.; se eram ou não filiados(as) aos 

sindicato; quais os motivos, se houvesse, que o levavam a procurar o sindicato; qual 

relação mantinham com os colegas de trabalho. Partindo das entrevistas, o grupo deve 

fazer uma síntese, contar um “causo”, usar a criatividade para expor a experiência 

destes trabalhadores à classe. Recomenda-se utilizar nomes fictícios para preservar a 

integridade dos entrevistados. 

 
Aula 2 
 

Organizar a aula para que os grupos apresentem os resultados de sua coleta de 

dados dentro de 5 a 10 minutos. O professor deve comentar a síntese, “causo”, etc. 

trazidos pelos alunos e abrir espaço para que os outros educandos opinem. 

 
Atividade 5 (externa) – excursão de trem e visitas orientadas 
 

Aqui propomos uma excursão nos trens da CPTM que partem da estação da Luz, 

em São Paulo, com destino à cidade de Jundiaí, dentro do circuito histórico do café. 

Recomenda-se que o docente seja acompanhado por professores de outras áreas, a fim 

de mobilizar conhecimentos interdisciplinares no trajeto. Procure-se planejar a saída 

para a excursão no período da manhã e programá-la para o dia todo. Desta forma será 

possível cumprir todo o roteiro programado. O trecho definitivo da estrada de ferro que 
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liga a Luz à Jundiaí foi construído em 1895 e originalmente ligava Jundiaí ao porto de 

Santos, passando por São Paulo. Todavia, a ferrovia primitiva data de 1859-1860, 

combinando capital britânico com o do Barão de Mauá. Em 1946, a ferrovia foi 

comprada pelo governo federal e passou a ser chamada Santos-Jundiaí. Na década de 

1950, quando a prioridade do governo brasileiro volta-se para as rodovias e, 

paralelamente, o volume de carga para o porto de Santos aumenta, o sistema de 

transporte torna-se obsoleto. A excursão visa reconstituir o trajeto que muitos imigrantes 

fizeram para o interior do Brasil em busca de trabalho na lavoura. Os professores devem 

abordar características da paisagem, comentar o que mudou desde o início do século 

XX, refletir sobre os atuais usos da ferrovia, sua integração ao sistema ferroviário 

metropolitano. Em seguida, sugerimos aos professores que sigam com as turmas para o 

Museu Histórico e Cultural de Jundiaí. Lá deverão encontrar um acervo de obras de 

arte relacionadas ao café, à escravidão e à imigração europeia. Telas de Portinari estão 

entre as atrações, além de exposições correlatas. O Museu funciona onde 100 anos 

antes era o Solar do Barão. No final do império a figura do baronato foi muito comum 

nesta região de São Paulo. Em geral, os fazendeiros, que já agiam como empresários 

capitalistas em suas fazendas, compravam o título nobiliárquico como signo de sua 

riqueza. Os professores podem explorar as razões histórico-sociais das elites brasileiras 

buscarem ascensão social no enobrecimento. É provável que o timbre aristocrático 

separe o indivíduo que possui o título da “ralé” sem distinção e esse seja, portanto, um 

dos pontos de partida para a interpretação do problema. 

Após a visitação ao Museu, os professores devem seguir com as turmas para a 

Fazenda Nossa Senhora da Conceição, na qual existem preservadas uma Casa-

Grande, uma senzala e antigas choças destinadas ao colonato. Os professores podem 

desenvolver o conteúdo trabalhado em aulas passadas, além de aprofundar a relação 

dos colonos com os escravos. Podem avaliar na estrutura da ocupação da fazenda, qual 

o lugar da Casa-Grande. Encontra-se numa posição mais alta ou mais baixa comparada 

aos demais prédios? Qual é o lugar ocupado pela senzala no espaço da fazenda? Está 

próxima à Casa- Grande ou é afastada? Onde se encontram, ou se encontravam, os 

instrumentos de castigo? Existia um tronco, utilizado para açoitar os escravos? Foi 

preservado? Ficava no centro da fazenda para que todos pudessem ver o açoite? Qual 

é a distância entre as choças dos colonos e a senzala, é mais próxima da Casa-Grade 
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ou mais distante? Quais edificações eram mais próximas à lavoura? É possível verificar 

nos arquivos da fazenda se os imigrantes possuíam escravos? Os fazendeiros tratavam 

os colonos, seus empregados, como escravos ou mantinha com eles uma relação 

diferente, pautada no contrato e na “liberdade” do trabalhador? Questões desta ordem 

podem ser feitas trabalhadas pelos professores em conjunto com os alunos, visando 

esboçar uma “microfísica das relações de poder” dentro da unidade produtiva. Também 

pode ser interessante caminhar entre os arbustos de café e exercitar com os educandos 

as lembranças das fotografias mostradas em sala de aula, ou mesmo problematizar a 

questão da autarquia das fazendas, se eram ou não autossuficientes na produção de 

alimentos. 

Em seguida, os professores e as turmas podem retornar à estação de trem de 

Jundiaí e seguir para a estação Paranapiacaba. Distrito da cidade de Santo André, no 

ABC paulista, o pátio ferroviário foi erguido pelo empreendimento britânico que frutificou 

na linha férrea São Paulo Railway. Nele funcionava o centro de controle operacional e 

residiam os funcionários da companhia. A arquitetura do pátio é tipicamente inglesa e 

nas imediações há casas e museus com exposições de objetos de uso ferroviário. Dos 

pontos mais altos é possível avistar o oceano, já que a estação está situada na Serra do 

Mar. Neste espaço é possível retomar as discussões sobre as ferrovias enquanto vias 

de circulação de mercadorias e introduzir novos elementos, como o papel do capital 

estrangeiro na expansão do capitalismo no Brasil. 

De volta à capital paulista, os professores podem seguir para a estação Água 

Branca da CPTM e desembarcar na Casa das Caldeiras, onde existem preservadas 

algumas estruturas do antigo empório das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo 

(IRFM). O local recorda bem o espaço fabril, pois as caldeiras geravam a energia a 

vapor necessária para mover toda a cadeia produtiva da IRFM. Finalmente, os 

professores podem fazer uma grande síntese histórica das condições e fatores sociais 

para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, recorrendo às modificações na 

estrutura e na oferta de mão de obra ao longo do período de transição; a posição 

subordinada da economia brasileira no sistema mundo; o comércio importador-

exportador como fonte de acumulação de capital; o surgimento da grande indústria nas 

franjas da economia agroexportadora. Em suma: diferentes momentos da acumulação 

primitiva no Brasil. 


