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HISTÓRIA 

 

Unidade temática: Transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos  

Objetos de conhecimento: A ação das pessoas, grupos sociais e comunidades no tempo e no 

espaço.  

 

A história do estado São Paulo 

 

A história de São Paulo, estado que nasceu desbravando o país e hoje abriga um mundo. 

 

São Paulo possui uma história tão rica que conta a vida de uma nação, uma nação que abriga em 

seu território, sem exagero, características de todos os cantos do mundo. Essa história começou 

com um povo desbravador, bandeirante, que subiu serras e abriu florestas para marcar seu 

território em uma localização topográfica que, do ponto 

de vista da segurança, era perfeita. Atualmente a região 

está consolidada como uma das maiores potências 

econômicas e políticas do mundo, segue em pleno 

desenvolvimento e abriga pessoas do mundo todo. 

No início, São Paulo vivia da agricultura de subsistência, 

da tentativa de implantação em escala da lavoura de 

cana-de-açúcar e com o sonho da descoberta do ouro e 

dos metais preciosos. Começaram as viagens ao interior do país, as “bandeiras”, expedições 

organizadas para aprisionar índios e procurar pedras e metais preciosos nos sertões distantes.   

Ao longo de todo o século XVIII, São Paulo ainda era o quartel-general de onde não cessavam de 

partir as “bandeiras” e permanecia a pobreza em razão da carência de uma atividade econômica 

lucrativa. A virada na economia aconteceu na passagem do século XVIII para o XIX, quando as 

plantações de café substituíram as de cana-de-açúcar para ocupar o primeiro plano na economia 

nacional, especialmente depois que Dom Pedro declarou a Independência do Brasil, em 7 de 

setembro de 1822. 

São Paulo destacou-se no cenário nacional. A expansão da cultura do café exigiu a multiplicação 

das estradas de ferro. Foi um período de grandes transformações, marcado pela crise do sistema 

escravocrata, que levaria à Abolição em 1888 e que daria lugar, entre outros fatos, à chegada em 

massa de imigrantes, principal solução para a mão-de-obra na lavoura. 

O Estado prosperou e a capital da província passou por uma revolução urbanística e cultural. A 

chegada de milhares de imigrantes permitiu a ocupação do interior. Criaram-se as condições para 
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pequenas fábricas darem início à industrialização, com o interior integrado ao crescimento da 

província. Novas estradas foram construídas e a prosperidade foi sacramentada com a República. 

A industrialização avançava, criava novos contornos urbanos e abria espaço para novas classes 

sociais, o operariado e a classe média. Mais próspero do que nunca, e agora como Estado dentro 

da Federação, São Paulo via surgir a cada dia uma novidade diferente: a eletricidade, os primeiros 

carros; o crescimento das linhas de bondes elétricos e de grandes obras urbanas. Tudo se 

multiplicava e diversas vilas passaram a conviver com o apito das fábricas e com uma nova classe 

operária. 

A indústria despontou e outro grande salto foi dado, com a chegada da indústria automobilística 

em São Paulo, carro-chefe da economia nacional a partir da década de 1950. O Estado paulista 

se transformou no maior parque industrial do país, posição que continuou a manter, apesar das 

transformações econômicas e políticas vividas pelo Brasil. 

Fonte: https://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/historia/ Acesso em 4/05/2020 

 

Se possível, acesse o link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=9eu31--U7SA 

 

 

 

Após a leitura e compreensão do texto, realize as atividades no caderno. 

 

1- Segundo o texto, o que eram as bandeiras que ajudaram na exploração do estado de São 

Paulo no século XVIII (dezoito). 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=9eu31--U7SA
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2- O vídeo citado anteriormente, tem como intenção atrair turistas para o estado de São 

Paulo, por isso, mostra diferentes cidades com atrações diversas, que podem agradar a 

muitas pessoas por conta das inúmeras opções. Veja só: 

 

  

  

  

  

  

 

Desses lugares mostrados, qual você gostaria de visitar? 
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Faça uma rápida pesquisa sobre o município que você escolheu, descubra algumas 

características sobre ele e anote-as no seu caderno. 

  

  

  

  

  

  

 

 

3- Complete o parágrafo abaixo com as palavras do quadro a seguir: 

 

Industrialização – progresso – mundiais – bandeiras – crescimento – São Paulo 

 

O estado de _________________________________ é rico em diversidade. Seu 

______________________ teve início com as _________________________. Na década de 50 o 

__________________________ aconteceu por conta da ___________________________, 

quando muitas indústrias chegaram ao estado e potencializaram a economia, tornando-o uma das 

maiores potências _______________________. 


