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Artigos 

Artigo produzido para a Revista Contemporâneos sobre as transformações tecnológicas e sociais no 
século XIX, envolvendo a descoberta da eletricidade e seu uso doméstico, a invenção do telefone, 
as mudanças nos meios de transporte, a introdução da fotografia na vida comum e sua 
transformação para a criação da Sétima Arte.  

Edo Fragoso, Nelson Bondioli, Letícia Destro, Caroline Mendes, Vinicius Marcondes e Jamilly Nicácio. 
Inovações tecnológicas do século XIX. Revista de História Contemporânea, n. 1, nov-abr de 2009. 
Disponível em: <http://www.revistacontemporaneos.com.br/n1/pdf/inovacoes_tecnologicas.pdf>. 
Acesso em: 4 out. 2018. 

Livro 
SEVCENCKO, Nicolau A Revolta da Vacina. Mentes insanas em corpos rebeldes. São Paulo: 
Unesp, 2018. 

 

7. Projeto Integrador 

Em paralelo ao estudo sobre as transformações urbanas no século XIX, a turma é convidada a 

estudar as transformações em seu bairro ou cidade neste Projeto Integrador. Ele será dividido em 

duas frentes de pesquisa: a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e as transformações 

causadas pela eletricidade no cotidiano. As duas pesquisas irão integrar os conteúdos previstos nas 

habilidades de História e de Ciências da BNCC, relacionando ainda temas contemporâneos como 

educação ambiental, saúde familiar e social, educação para o consumo, trabalho, e ciência e tecnologia, 

além de contemplar competências gerais.  

Título: Quem éramos e o que fizemos com a tecnologia? 

Tema Transformações das realidades locais em temas do cotidiano. 

Problema central 
enfrentado 

Compreender como as transformações promovidas pela tecnologia influenciam nosso cotidiano 
e quais usos dessas tecnologias podem melhorar o convívio e a sociedade.  

Produto final Painel sobre as transformações sociais e tecnológicas do cotidiano. 

Justificativa 

Compreender de que forma podemos utilizar a ciência para melhorar o cotidiano exige uma 

reflexão sobre o desenvolvimento dessas tecnologias para que se possa compreender seu processo 

em contexto, permitindo novas ações e transformações em relação a ele. Por isso, a escolha de 

temas do cotidiano, hábitos para a prevenção de doenças e o consumo de eletricidade, se tornam 

elementos para refletir sobre suas comunidades e as necessidades de cada espaço em relação às 

transformações, respeitando as realidades locais e levando a uma compreensão aprofundada de seu 

contexto e de suas carências.  

Competências gerais desenvolvidas 

• Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico,  
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e  
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

http://www.revistacontemporaneos.com.br/n1/pdf/inovacoes_tecnologicas.pdf
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• Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências que lhe possibilite entender as relações próprias do mundo do trabalho e  
fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

• Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

• Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História  
Revolução Industrial e seus 
impactos na produção e circulação 
de povos, produtos e culturas 

Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção  
e circulação de povos, produtos e culturas. (EF08HI03) 

Ciências  

Fontes e tipos de energia 
Transformação de energia Cálculo 
de consumo de energia elétrica  
Circuitos elétricos 
Uso consciente de energia elétrica 

Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis  
e não renováveis) e tipos de energia utilizados em residências, 
comunidades ou cidades. (EF08CI01) 

Ciências 

Fontes e tipos de energia 
Transformação de energia Cálculo 
de consumo de energia elétrica  
Circuitos elétricos  
Uso consciente de energia elétrica 

Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de 
potência (descritos no próprio equipamento) e tempo médio de uso 
para avaliar o impacto de cada equipamento no consumo doméstico 
mensal. (EF08CI04) 

Ciências 

Fontes e tipos de energia 
Transformação de energia Cálculo 
de consumo de energia elétrica  
Circuitos elétricos  
Uso consciente de energia elétrica 

Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em 
sua escola e/ou comunidade, com base na seleção de equipamentos 
segundo critérios de sustentabilidade (consumo de energia e 
eficiência energética) e hábitos de consumo responsável. (EF08CI05) 

Ciências 

Fontes e tipos de energia 
Transformação de energia Cálculo 
de consumo de energia elétrica  
Circuitos elétricos  
Uso consciente de energia elétrica 

Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica 
(termelétricas, hidrelétricas, eólicas etc.), suas semelhanças  
e diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa energia 
chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola. 
(EF08CI06) 

Ciências 
Mecanismos reprodutivos 
Sexualidade 

Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos 
contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a 
responsabilidade na escolha e na utilização do método mais 
adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada  
e de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). (EF08CI09) 

Ciências 
Mecanismos reprodutivos 
Sexualidade 

Identificar os principais sintomas, modos de transmissão  
e tratamento de algumas DST (com ênfase na AIDS), e discutir 
estratégias e métodos de prevenção. (EF08CI10) 
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Duração 

Três semanas. 

Material necessário 

Material para pesquisa, como livros, revistas e computador com acesso à internet; um painel 

grande para a exposição do conteúdo que poderá ser elaborado com jornais e revistas que possam 

ser recortados; material escolar (canetas, canetinhas, cola, tesoura, papel); recursos digitais para 

a elaboração de textos; gráficos ou tabelas que podem ser utilizados para a exposição do conteúdo 

elaborado pela turma.  

Perfil do professor coordenador do projeto 

Essse trabalho é voltado para uma investigação do local em que o grupo estuda, seja ele a 

cidade ou o bairro. Por isso, é interessante que os professores envolvidos se interessem pela cultura 

local e conheçam um pouco da forma como ela se desenvolveu. Essa característica vale não só para 

os professores de História, mas também para os da área de Ciências, que também se debruçará 

sobre as realidades locais para compreender quais são as principais doenças que atingem essa 

população e quais as fontes e usos da eletricidade.  

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Aula introdução (História) 

Nessa aula, o professor de História irá explicar o Projeto para a turma, expondo que ele será 

estruturado a partir de duas frentes de pesquisa: as doenças sexualmente transmissíveis e o uso da 

eletricidade em nosso cotidiano. Nessa aula o grupo deverá ser separado nessas duas frentes, que 

pode corresponder às metades da sala. Explique que a produção final do Projeto é a construção de 

um grande painel onde será explicado como esses dois aspectos se transformaram durante o tempo, 

quais foram as consequências dessas transformações e o que podemos fazer sobre elas para 

melhorar o convívio cotidiano e a qualidade de vida no mundo.   

Etapa 2 – As doenças (Ciências) 

Nessa etapa, os professores de História e Ciências devem trabalhar em conjunto. A turma 

já deve ter tido a introdução do tema do projeto com o professor de História, que agora deverá 

corrigir a lição de casa com o professor de Ciências sobre o funcionamento das vacinas no boxe 

“A história não está sozinha. Ciências da Natureza” . Após essa correção, apresente as doenças  

mais comuns na localidade escolhida, selecionando preferencialmente as doenças sexualmente 

transmissíveis que se relacionam com as habilidades previstas na BNCC de Ciências. Esse momento 

compreende uma introdução do tema que deverá ser feita com todo o grupo. Nessa introdução, 

escolha com a turma quais doenças deverão aparecer no painel, procurando refletir sobre a  
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relevância de sua presença no Projeto. Deixe claro para a turma que a parte da pesquisa dos 

grupos, que terá temas específicos, deverá ser feita em uma etapa posterior. 

Etapa 3 – Aulas de História 

Nessas aulas, a turma deverá estudar, com base no livro, as doenças do século XIX e  

quais as formas de prevenção que existem atualmente. Atente para as mudanças na sociedade 

geradas por modos de prevenção desses eventos, principalmente no que se relaciona à higiene  

e ao acesso ao saneamento básico. Procure apresentar de que forma essa transformação 

aconteceu na região estudada.  

Etapa 4 – Aulas de História  

Antes de iniciar essa etapa, verifique em conjunto com o professor de Ciências quais foram as 

principais transformações ocorridas com a chegada da energia elétrica na cidade ou no bairro. Elas 

podem variar entre transformações nas atividades econômicas, por meio da análise da fonte de energia 

local, como usinas e os impactos gerados no espaço, até a possibilidade de empresas se instalarem  

no local, com a geração de empregos e da transformação do consumo, modernização agrícola ou 

transformação dos hábitos de lazer e outras possibilidades promovidas pela presença de luz elétrica.  

Depois dessa análise, inicie o estudo das transformações no século XIX. Essas aulas servirão 

de base para a reflexão que deverá se aprofundar nos grupos de pesquisa.  

Etapa 5 – Transformações promovidas pela energia elétrica (História e Ciências) 

Esta etapa deve ser iniciada após a reflexão sobre as transformações promovidas pela energia 

elétrica no passado na cidade ou no bairro onde vivem a turma. Nas aulas de Ciências, a turma deverá 

compreender os usos da energia elétrica em sua aplicação e produção; quais eram as fontes de energia 

no passado e quais são no presente e quais foram os impactos causados; conhecer fontes de energia 

limpa e ter acesso a dados de uso de energia no presente – proporção do consumo por grupos sociais, 

acesso ao serviço etc.  

Etapa 6 – Pesquisa (História e Ciências) 

Nessa etapa, a turma deverá pesquisar o tema designado. Cada grupo deve formar subgrupos 

que farão a pesquisa de acordo com os recortes dentro dos temas gerais. Em energia elétrica, um 

grupo pode dedicar-se a explicar como o uso de determinadas fontes de energia influenciou algumas 

características locais e como ela é produzida atualmente, caso ainda seja utilizada. A ideia é que esses 

pequenos grupos consigam comparar situações do passado da cidade com situações do presente. Além 

disso, eles devem apontar quais foram as transformações que resultaram na situação atual do bairro 

ou da cidade. É importante lembrar que esses recortes dependem dos dados disponíveis sobre a 

história da cidade ou do bairro, que foram pesquisados anteriormente.  
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Etapa 7 – Montagem do painel 

O painel deve ser montado com os resultados da pesquisa. É importante que ele apresente 

coerência para o leitor, portanto, deixe claro para a turma que as ideias dos dois grandes grupos 

devem estar organizadas de forma que o seu interlocutor perceba as transformações geradas pelo 

uso de tecnologia. Nessas aulas poderá ser desenvolvido um pequeno texto coletivo explicando as 

intenções do projeto e o que apontam as pesquisas. 

Etapa 8 – Apresentação do painel 

Devido ao caráter local e ao envolvimento da comunidade escolar e extra-escolar no evento, 

é interessante organizar um momento de apresentação dos resultados das pesquisas. Esse painel 

poderá ser introduzido pelos professores envolvidos, em uma fala que conte quais as intenções do 

projeto e como as disciplinas serviram como ferramenta para os grupos. Esse professor poderá 

explicar como foi desenvolvido o projeto, desde a separação dos grupos, a pesquisa e a montagem 

final do painel. Para organizar essa apresentação, a turma pode redigir um pequeno texto sobre a 

experiência e sobre as transformações pessoais que aconteceram ao se deparar com a história do 

lugar onde vive. Esses textos não serão feitos para serem lidos durante a apresentação, mas podem 

constar no painel como depoimentos do grupo. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Este trabalho tem diferentes vertentes de análise, o que contempla diferentes perfis e 

alunos. O texto-depoimento sobre a experiência pode servir tanto para verificar o quanto o aluno 

apreendeu do conteúdo, como seu crescimento pessoal e o respeito aos outros e a suas ideias, 

desenvolvendo competências essenciais, presentes também na BNCC. Além disso, a apresentação 

também demonstra o quanto a turma se apropriou e compreendeu o conteúdo estudado, e indica de 

que forma se envolveu no projeto e na pesquisa, que por sua vez, também são momentos de análise 

da aprendizagem. Questões estéticas e a organização das informações gerais expostas pelos  

professores e pelos colegas poderão ser acompanhadas na montagem do mural e na seleção das 

informações mais importantes do trabalho.  

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

Artigo 

LOPES Almerinda Silva e CERIBELI, Maria Cláudia Bachion. O contexto da sociedade 

industrial dos séculos XIX e XX e seus reflexos nas produções artísticas da  

modernidade. Revista Domínios da Imagem. v. 7, n. 12 (2013). Disponível em: 

<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/dominiosdaimagem/article/view/21185> 

. Acesso em: 4 out. 2018. 

 

 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/dominiosdaimagem/issue/view/1003
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/dominiosdaimagem/article/view/21185
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Sites 

Site do Laboratório de Estudos da Habitação, criado em 2013, no Departamento de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará. Suas atividades têm 

como foco a análise das condições de moradia, a política e planejamento urbano e o 

direito à cidade. Disponível em: 

<http://www.lehab.ufc.br/wordpress/pesquisas/direito-a-cidade/> . Acesso em: 4 

out. 2018. 

Site do Museu Imperial com exposição virtual sobre as transformações no século XIX 

no Brasil em fotografias, imagens e trechos do diário de dom Pedro II. Disponível em: 

<http://www.museuimperial.gov.br/eventos/exposicoes/exposicoes-virtuais/3014-pela-

lente-do-imperador-as-transformacoes-do-seculo-xix.html>. Acesso em: 4 out. 2018. 

Site da Revista Rua. Revista do laboratório de estudos urbanos do núcleo de 

desenvolvimento da criatividade da Unicamp. Disponível em: 

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rua/about>. Acesso em: 4 out. 2018. 

http://www.lehab.ufc.br/wordpress/pesquisas/direito-a-cidade/
http://www.museuimperial.gov.br/eventos/exposicoes/exposicoes-virtuais/3014-pela-lente-do-imperador-as-transformacoes-do-seculo-xix.html
http://www.museuimperial.gov.br/eventos/exposicoes/exposicoes-virtuais/3014-pela-lente-do-imperador-as-transformacoes-do-seculo-xix.html
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rua/about

