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APRESENTAÇÃO

1

Denomina-se industrialização a expansão da atividade industrial em um país 
ou região. Mas a industrialização não é uma simples criação de indústrias 
isoladas, subordinadas às atividades primárias. É um processo irreversível de 
criação de indústrias, que passam a ser o setor-chave da economia, substi-
tuindo as atividades primárias. Em outros termos, industrialização é o motor 
de um processo de modernização de uma sociedade, que deixa de ser rural e 
agrária e passa a ser urbana e industrial.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

Indústria e espaço geográfico
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PREPARAÇÃO

Procure iniciar as aulas com questionamentos sobre a temática abordada; 
essa conversa servirá para verificar o conhecimento prévio dos alunos.

Peça aos alunos que pesquisem sobre a evolução industrial no Brasil.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Processo de industrialização brasileira.

 • Tipos de indústria e sua aplicação na economia.

 • Situação da economia brasileira.

 • Questão trabalhista relacionada à industrialização.

 • Fator de impulso à indústria no Brasil.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
A cidade como espaço de transformação industrial.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.

AULA 1

Inicie a aula propondo a resolução da atividade (página 27).

Explique o conceito de industrialização e quais seus tipos. Detalhe os ramos 
da indústria de transformação. 

Peça aos alunos que relacionem, no caderno, elementos presentes no dia a 
dia oriundos da indústria de bens de consumo, duráveis e não duráveis.

Mostre o setor industrial que se destaca no Brasil. Explique como são as in-
dústrias tradicionais e modernas e sua atuação na economia nacional.
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AULA 2

Inicie a aula explicando como ocorreu o processo de industrialização do Bra-
sil. Destaque as primeiras indústrias e a utilização da mão de obra escrava. 
Mostre como foi o processo de mudança na questão trabalhista e como a 
mão de obra foi mudando para o trabalho assalariado.

Questione os alunos se eles acham que a utilização da mão de obra escrava 
na indústria seria possível e as razões disso. Mostre também como a entrada 
em massa de imigrantes mudou a dinâmica industrial no início do século XIX.

Apresente os fatores que impulsionaram a industrialização, como a crise de 
1929 e a substituição de importações.

AULA 3

Inicie a aula explorando o mapa (página 31) para ilustrar quais são as áreas 
de maior concentração industrial. Peça aos alunos que comentem, no cader-
no, os motivos que fizeram com que as indústrias se concentrassem nessas 
áreas mais que no restante do país.

Explore a tabela que mostra o valor da produção industrial por estado (página 32).

AULA 4

Inicie a aula apresentando os fatores da desconcentração industrial, como 
ela vem ocorrendo nas últimas décadas e quais as consequências para a eco-
nomia do país; destaque também as áreas que têm apresentado aumento de 
industrialização e as estratégias de cada estado para atrair novas indústrias. 
Explique o que é a guerra fiscal e qual seu objetivo, e comente sobre uma 
possível desindustrialização. Peça aos alunos que exponham suas opiniões 
sobre esse assunto.

Mostre como está a industrialização atualmente no Brasil e como ela é um 
fator modificador do espaço geográfico.

Finalize a aula com os exercícios do livro.
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O professor poderá verificar se os alunos atingiram as expectativas de apren-
dizagem analisando a participação durante as aulas, avaliando o produto ge-
rado a partir da atividade em grupo (discussão e argumentação nas conver-
sas) e da produção textual baseada nas discussões. Verifique a compreensão 
dos conceitos apresentados a partir da pesquisa e dos exercícios do livro.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


