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O plano de desenvolvimento apresentado neste bimestre tem o objetivo de explicitar os 

objetos de conhecimento e as habilidades a serem trabalhados no 1º bimestre e sua disposição  

no Livro do Aluno, bem como sugerir práticas de sala de aula que contribuam para a aplicação da 

metodologia adotada. 

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

Referência no 
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Capítulo 1 
As revoluções inglesas e  
os princípios do liberalismo 

(EF08HI02) Identificar as particularidades político-sociais  
da Inglaterra do século XVII e analisar os desdobramentos 
posteriores à Revolução Gloriosa. 

Capítulo 2  
A questão do iluminismo e 
da ilustração 

(EF08HI01) Identificar os principais aspectos conceituais  
do iluminismo e do liberalismo e discutir a relação entre eles  
e a organização do mundo contemporâneo. 

Capítulo 3  

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

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

Capítulo 4 
Revolução Francesa  
e seus desdobramentos 

(EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da Revolução 
Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. 

Capítulo 5 
Revolução Francesa  
e seus desdobramentos 

(EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da Revolução 
Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. 

 

2. Atividades recorrentes na sala de aula 

Ao longo da vida escolar, o aluno experimenta um processo de amadurecimento e 

transformações próprias da transição da infância para a adolescência. Além desses aspectos 

peculiares ao desenvolvimento humano, os anos finais do Ensino Fundamental também são palco 

de uma nova dinâmica no processo de ensino-aprendizagem do estudante, pois é nesse período 

que ele começa a construir o saber através de múltiplas disciplinas, o que exigirá uma ampliação 

do repertório aliada à capacidade de compreender e articular esses diversos saberes. 

Nesse contexto, é primordial que as atividades em sala de aula contemplem os diversos 

elementos dessa mudança, tendo como foco o desenvolvimento intelectual e emocional do aluno.  

É nesse momento que ele constrói sua identidade, em um constante processo de elaboração e 

ressignificação de suas experiências em conjunto com as relações sociais que o cercam, despertando 

necessidades próprias, identificação com contextos culturais específicos, além do surgimento do 

sentimento de pertencimento. 

Aliada à perspectiva da formação pessoal e afetiva, também é nesse período dos anos 

finais do Ensino Fundamental que o aluno vai ampliando sua capacidade de abstração, tornando 
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possível, dessa forma, aprofundar conceitos e questões essenciais do conhecimento histórico, 

como, por exemplo, a questão do tempo e a questão dos legados culturais. 

Nesse cenário, é relevante para o funcionamento do processo de ensino-aprendizagem levar 

em consideração as particularidades do contexto social e cultural que cercam o aluno e a instituição 

de ensino. Considerando o papel do educador como um agente mediador entre o conhecimento e o 

aluno, é primordial que haja um olhar constante para essas condições, a fim de identificar o melhor 

caminho a ser seguido e que, de fato, fará sentido para o estudante. 

As atividades apresentadas a seguir podem colaborar para esse processo, tendo como foco 

as habilidades propostas para o 1º bimestre do 8º ano do Ensino Fundamental. A primeira delas está 

relacionada ao desenvolvimento da habilidade EF08HI02, além de promover a atividade de pesquisa.  

Proposta de atividade: Revolução, revolta e golpes – Conceitos sobre a tomada de poder 

Peça aos alunos que se reúnam em grupos de até quatro integrantes dentro da própria sala 

de aula. Na lousa, escreva as três perguntas abaixo: 

1. Em quais contextos você já viu a palavra “revolução”? 

2. Como pode ser caracterizada uma revolta? 

3. E um golpe? Esse conceito tem o mesmo significado dos conceitos anteriores? 

Ao longo de 15 minutos, os alunos devem discutir entre si e anotar as respostas do grupo 

em uma folha à parte. Terminado esse tempo, peça para que cada grupo eleja um representante 

para ler as respostas ao restante da turma. Nessa etapa, é fundamental que as respostas dos alunos 

sejam livres, pois a retificação dos conceitos trabalhados será feita na próxima etapa. 

Após a apresentação, explique como o conceito de revolução começou a ser empregado em 

determinados processos históricos, identificando os elementos que culminaram na realização desses 

processos. Explique, por exemplo, como o conceito tornou-se fundamental para compreender a  

Idade Moderna. 

Terminada a explanação, leve os alunos à sala de informática ou à biblioteca (o local deve 

dispor de computadores com acesso à internet) e peça para que realizem uma pesquisa sobre 

alguns conceitos utilizados para definir rupturas no processo histórico, tanto na Idade Moderna 

como na Idade Contemporânea: insurreição, revolta, conjuração e golpe. Após o levantamento 

dos dados, peça para que eles estabeleçam as principais semelhanças e diferenças entre esses 

conceitos e o termo “revolução”. 

Novamente em sala e com as informações coletadas na pesquisa, pergunte aos alunos por 

que meios e em que ocasiões eles tiveram contato com os conceitos pesquisados. Nesse momento, 

é interessante incentivar os alunos a rememorar onde ouviram ou leram sobre esses temas, como, 

por exemplo, ao longo de anos anteriores da vida escolar, quando estudaram outros temas. 
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É importante, também, destacar que a atuação do professor nessa atividade é fundamental 

para orientar o debate e encorajar os alunos a retomar assuntos vistos em outros momentos da sua 

formação escolar. Vale destacar que se trata de uma atividade de introdução a conceitos que ganharam 

diferentes significados ao longo do tempo, portanto, é de extrema importância a intervenção pontual 

do professor sempre que for necessário. 

Como finalização da atividade, peça para os alunos elaborarem, em seus respectivos cadernos, 

os significados de cada um dos conceitos pesquisados, dando exemplos de contextos históricos em 

que eles foram utilizados. 

A próxima proposta de atividade corresponde à habilidade EF08HI03 e está estruturada a 

partir da elaboração de entrevistas.  

Proposta de atividade: A vida do trabalhador 

No âmbito da História, é importante compreender que os processos são dinâmicos e cada 

período possui características específicas. Em outras palavras, a condição de vida e trabalho de um 

operário da Inglaterra do século XVIII pode ter semelhanças com as condições vivenciadas pelo operário 

estadunidense do início do século XIX; porém, o segundo vivencia um processo histórico marcado pelas 

experiências e particularidades do local onde está inserido e que são diferentes do primeiro. 

Essa diferença fica ainda mais evidente quando estabelecemos paralelos entre períodos  

cronologicamente mais distantes. Porém, as diferenças são importantes para ajudar os alunos a  

entender como as relações de produção se transformam e quais foram os resultados das diversas 

lutas operárias por direitos e melhores condições de vida. 

Dessa forma, a proposta desta atividade é trabalhar com o estudante questões do presente 

para compreendermos determinados processos da Revolução Industrial. A base deste trabalho é 

uma entrevista que deve ser realizada com um membro da família do aluno ou até mesmo com uma 

pessoa indicada pelo professor. O requisito é que o entrevistado tenha trabalhado em uma fábrica para 

narrar sua experiência. Uma opção é que o professor convide alguém com experiência no trabalho 

fabril para ir à sala de aula, de modo que seja feita uma entrevista coletiva em que as perguntas e as 

respostas sejam anotadas individualmente pelos alunos. As perguntas devem ser as seguintes: 

1. Nome completo e idade. 

2. Local e data de nascimento. 

3. Profissão. 

4. Estado civil. 

5. Tem filhos? Se sim, quantos? 

6. Formação escolar. 

7. Em qual(is) empresa(s) você trabalha ou trabalhou? 
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8. Há quantos anos trabalha nessa empresa? 

9. Qual é a sua função na empresa? 

10. O que você produz? 

11. Quantas horas você trabalha por dia? 

12. Como é sua rotina de trabalho? 

13. Você trabalha com equipamentos de proteção individual? 

14. A sua categoria possui sindicato? 

Na aula posterior, organize os alunos em círculo para que cada um apresente as informações 

coletadas/respostas anotadas na entrevista. Com essas informações, estimule os alunos a responder 

qual é a visão deles sobre as condições de trabalho atuais e se, nas respostas colhidas por eles, algo 

provocou uma reflexão maior, e o porquê disso. Após o encerramento da roda de conversa, associe 

elementos encontrados nas anotações dos alunos com as questões que permeiam o processo da 

Revolução Industrial, mostrando como as condições de vida e de trabalho foram sendo transformadas 

ao longo do tempo e como a própria organização dos trabalhadores e suas lutas foram importantes 

para essas conquistas. 

A atividade a seguir tem como proposta, com base no levantamento de conhecimentos prévios 

do aluno, o desenvolvimento da habilidade EF08HI04.  

Proposta de atividade: Direitos Humanos – uma conversa do século XXI? 

O objetivo desta atividade é mostrar aos alunos como a questão dos direitos das pessoas é 

uma preocupação histórica, que mobiliza pensadores e faz com que, muitas vezes, autoridades dos 

Estados elaborem políticas públicas com o objetivo de construir mecanismos que garantam direitos 

voltados para o bem-estar de seus cidadãos. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é o 

primeiro documento que enumera direitos fundamentais do ser humano que garantam sua vida, 

liberdade e segurança. 

Nesta atividade, para trabalhar com os alunos essa perspectiva dos direitos fundamentais, 

reúna-os em roda e construa junto com eles um painel de direitos que eles consideram importantes 

para as pessoas.  

Após cerca de 20 minutos de conversa e anotação, destaque as sugestões que têm relação 

com os artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e discuta com os estudantes como 

esses direitos foram sendo transformados e chegaram aos dias atuais. 
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3. Relação entre a prática didático-pedagógica  

e o desenvolvimento de habilidades 

Na sala de aula, os diversos tipos de atividade podem ter caráter formativo. Nesse sentido, as 

práticas recorrentes servem não só como ferramentas de organização do trabalho do professor, mas 

também como facilitadoras do processo de aprendizagem dos alunos. Ao longo dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, a criança deve percorrer um caminho que a leve à percepção do outro, ao 

reconhecimento da alteridade. A partir do 6º ano, esse processo ganha novos objetivos, com foco  

na formação da identidade desse aluno e na identificação de seu papel social em um mundo de 

constantes transformações. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a partir dos estudos das Ciências Humanas, 

o aluno consegue contextualizar os conceitos de tempo e espaço, compreendendo dessa forma os 

elementos que constroem um raciocínio espaço-temporal que, por sua vez, “baseia-se na ideia de 

que o ser humano produz o espaço em que vive, apropriando-se dele em determinada circunstância 

histórica” (BNCC, p. 351). Ainda de acordo com a BNCC, “a capacidade de identificação dessa  

circunstância impõe-se como condição para que o ser humano compreenda, interprete e avalie os 

significados das ações realizadas no passado ou no presente, o que o torna responsável tanto pelo 

saber produzido quanto pelo controle dos fenômenos naturais e históricos dos quais é agente” (p. 351). 

No 8º ano, esse processo ganha novos elementos. A partir do primeiro bimestre, o aluno terá 

contato com temas que influenciam diretamente a sua realidade dos pontos de vista teórico ou 

prático. Afinal, é no conteúdo deste bimestre que os alunos terão contato com os processos  

históricos que fundamentaram a formação do Estado contemporâneo, seja pelas referências aos 

ideários próprios do iluminismo ou por meio dos movimentos de ruptura e transformação, como 

a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. 

Pensando nesse cenário, o professor tem uma oportunidade adequada para construir junto  

aos estudantes conhecimentos relevantes sobre o assunto abordado, conforme o contexto social de 

cada turma. Construir essa relação é importante para os alunos compreenderem a contextualização 

dos processos históricos e conceitos como temporalidade e anacronismo, por meio da identificação 

dos elementos que constituíram os processos históricos abordados neste bimestre e a influência 

deles no cotidiano. 

Ainda segundo a BNCC, as Ciências Humanas devem estimular uma formação ética, auxiliando 

os alunos a construir uma posição de respeito aos direitos humanos, ao ambiente e à coletividade, 

além de fortalecer os “valores sociais, tais como a solidariedade, a participação e o protagonismo 

voltados para o bem comum; e, sobretudo, a preocupação com as desigualdades sociais” (p. 352). Para 

cumprir esses objetivos, é fundamental que o professor incentive junto aos alunos um debate sobre 

a gênese dos conceitos a partir do conhecimento do processo histórico, aproveitando, neste bimestre, 

para instigá-los a entender a aplicabilidade desses conceitos no mundo contemporâneo e se posicionar 

enquanto cidadãos, construindo de forma concomitante a sua identidade perante o grupo. 
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A seguir, algumas práticas didático-pedagógicas são abordadas, colocando em evidência sua 

relação com o desenvolvimento das habilidades essenciais para o 8º ano. Foram inseridas propostas de 

atividades cujo objetivo é demonstrar e exemplificar a aplicabilidade das habilidades a partir da proposta 

deste plano de desenvolvimento. Mais adiante, poderão ser encontradas atividades completas (sequências 

didáticas e avaliações) com explicações detalhadas e referências para aplicação em sala de aula. 

Pesquisa 

A pesquisa é uma das práticas mais importantes do ofício do historiador. Sua utilização na sala 

de aula é primordial para construir conhecimento junto aos alunos, sendo o professor impelido a 

tornar-se muito mais um orientador do que o responsável por trazer conteúdos. Por meio da pesquisa, 

o aluno conseguirá identificar novas possibilidades para a obtenção de informações, conseguindo 

comparar fontes confiáveis e promover questionamentos. 

Outro ponto fundamental para a prática da pesquisa como ferramenta pedagógica é a 

possibilidade de trabalhar com as tecnologias em outras perspectivas. Sabemos que, no mundo 

contemporâneo, as tecnologias atingiram níveis de influência enormes sobre as pessoas, e a escola 

não está isolada desse fenômeno. Torna-se urgente construir novas formas de utilização das tecnologias 

em favor do processo de ensino-aprendizagem. 

Entrevistas 

As entrevistas são uma valiosa forma de pesquisa em História, pois investigam a memória 

oral nos discursos que os sujeitos elaboram sobre o passado. A transmissão oral é muito comum em 

sociedades que tradicionalmente não usam a escrita e corresponde a uma fonte relevante para a 

compreensão da história das sociedades. 

Os registros das entrevistas podem variar de acordo com o tipo de atividade que se pretende 

propor. Podem envolver uso de tecnologia, com a gravação de áudios e vídeos, ou ocorrer por meio 

da transcrição em papel. O importante é que o aluno consiga perceber de que modo esses discursos 

podem caracterizar o passado, na medida em que se conectam com a memória individual e coletiva. 

Levantamento de conhecimentos prévios  

A Revolução Francesa é um dos processos históricos dos mais emblemáticos para a 

construção das sociedades contemporâneas. Esse processo histórico permite identificar elementos 

fundamentais da organização do Estado, da condição do cidadão e seus respectivos direitos. 

O maior exemplo do aspecto relativo aos direitos humanos é a Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, promulgada em agosto de 1792. A Declaração tem um caráter liberal, 

garantindo ao cidadão direitos considerados fundamentais a todos os seres humanos. Versando sobre 

a fundamentação do poder do Estado, as garantias do direito à propriedade, a segurança e a resistência 

à opressão, a Declaração dos Direitos do Homem serviu como base para a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, promulgada pela Organização das Nações Unidas (ONU) ao final da Segunda 

Guerra Mundial (1945) e em vigor até os dias de hoje. Também inspirou vários aspectos do artigo  

5º da atual Constituição Federal do Brasil em suas normas garantidoras dos direitos fundamentais. 
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4. Gestão da sala de aula 

Entre os desafios da educação contemporânea, podemos dizer que a gestão em sala de aula 

ocupa uma das primeiras posições. Por isso, preocupa cotidianamente educadores e educadoras de 

todo o país. 

A gestão deve se dar a partir de uma relação harmoniosa com os objetivos das atividades 

para construir uma dinâmica de ensino-aprendizagem adequada para todos os alunos. É preciso 

respeitar e estimular as diferentes formas de aprendizagem, muitas vezes relacionadas aos contextos 

sociais e culturais dos alunos da comunidade escolar. 

Para tanto, é preciso que o professor conheça e esteja atento aos perfis dos estudantes que 

compõem a turma, a fim de desenvolver estratégias que promovam o acolhimento e a inclusão de todos. 

Atividades complementares podem ser organizadas na sala de aula para que alunos mais rápidos, por 

exemplo, possam ser desafiados ou estimulados a colaborar com os colegas que levam mais tempo na 

realização das atividades. Questões inesperadas também são situações comuns em qualquer turma.  

É importante que o professor seja receptivo às dúvidas e inquietações dos alunos e, caso não possa 

respondê-las de imediato, que pesquise e aborde o tema posteriormente ou faça isso junto com a turma. 

De qualquer modo, é importante que o professor sempre circule pela sala de aula e observe 

as interações entre os alunos, bem como entre eles e o conteúdo estudado. Essa é uma forma eficaz 

de mapear as necessidades da turma e elaborar um planejamento condizente com o ritmo dos alunos. 

Nos momentos em que eles efetuam qualquer tipo de registro, a circulação também é importante, 

pois possibilita verificar dificuldades, por exemplo, de ortografia e de compreensão do conteúdo. 

A formação de grupos de trabalho é uma ferramenta rica para lidar com uma ampla gama de 

situações. Ao encorajar o agrupamento de alunos com perfis similares, por exemplo, o professor os 

estimula a colaborar e pensar no trabalho proposto. Por outro lado, encorajar alunos com perfis 

diversos a trabalhar em conjunto pode viabilizar o compartilhamento de ideias e de modos de fazer. 

Em qualquer modelo, é essencial a mediação do professor. 

Os alunos também devem se sentir estimulados a participar da aula. É importante que haja 

espaço para que as crianças se expressem − sempre com a mediação do professor, para que o foco da 

aula seja mantido. Esse canal aberto de comunicação deve ser pautado por consensos previamente 

combinados como: escutar os colegas, respeitar a ordem de fala e os momentos de escuta, etc. 

Por fim, é fundamental que o planejamento das aulas apresente espaço para flexibilização 

quando necessário, como em situações em que debates se prolonguem ou em que um momento 

de reflexão seja necessário para a resolução de conflitos. 
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5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

É importante que o professor tenha noção do ritmo geral da turma, para que possa planejar as 

estratégias de ensino-aprendizagem e a condução das atividades. Ainda assim, há também o ritmo próprio 

do processo de aprendizagem de cada aluno, que precisa ser respeitado. É importante ter em mente 

que o acompanhamento do aprendizado deve ser feito de acordo com o desempenho de cada estudante, 

sem pensar o grupo como um conjunto de indivíduos que devem corresponder às mesmas expectativas. 

Ao atingir o 8º ano, o aluno já possui a capacidade de se reconhecer enquanto indivíduo, 

como também já consegue se reconhecer, entre seus pares, aqueles com características semelhantes 

entre si, que por sua vez criam suas próprias identidades enquanto grupo. Esse cenário é profícuo 

para trabalhar os assuntos com que nos deparamos ao longo do ano letivo. 

Nesse 1º bimestre, deparamo-nos com assuntos importantes que condicionaram a sociedade 

contemporânea em diferentes perspectivas: na organização da vida social e econômica, como é o 

caso da Revolução Industrial; na organização dos Estados contemporâneos, como a Revolução Francesa. 

Sendo assim, os conteúdos deste bimestre possibilitam trabalhar com os estudantes a percepção em 

relação ao outro e ao espaço ao qual ele pertence. 

Ao planejar o acompanhamento do aprendizado, é fundamental que o docente tenha em vista 

quatro perspectivas básicas para identificar o caminho percorrido pelo estudante. A primeira delas é a 

construção da autonomia do aluno, que pode ser identificada a partir do seu posicionamento frente às 

atividades propostas. A segunda é a capacidade do estudante de realizar as pesquisas solicitadas, pois a 

prática da pesquisa é indispensável para a construção do saber histórico e para o aluno tornar-se parte 

ativa desse processo. A terceira é identificar a capacidade do estudante em contextualizar períodos 

históricos, pensando na formação de um cidadão que se coloca como agente histórico no meio em que 

vive e desenvolve a capacidade de se localizar no processo histórico. 

E, por fim, talvez como produto final das três anteriores, uma perspectiva necessária para 

balizar o acompanhamento do professor é identificar a formação do pensamento crítico do aluno. 

Essa unidade oferece conteúdos apropriados para trabalhar essa formação, lidando com assuntos 

inerentes à sociedade contemporânea, tais como as relações de trabalho e a condição feminina. 

 

6. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes 

• BOCQUET, Jose-Luis e MULLER, Catel. Olympe de Gouges. Rio de Janeiro: Record, 2014. 

Por meio de uma história em quadrinhos, esta obra analisa o envolvimento de Olympe de Gouges 

na Revolução Francesa e destaca a questão dos direitos das mulheres no processo revolucionário 

francês. Assim, é um excelente recurso para se refletir sobre a questão da luta pela igualdade e a 

participação de diferentes grupos sociais no processo revolucionário francês. 
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• ZOLA, Émile. Germinal adaptado por Silvana Salerno. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. 

Esta adaptação para o público juvenil da obra clássica do escritor francês Émile Zola é um 

excelente recurso para se refletir sobre as transformações sociais provocadas pela Revolução Industrial 

na Europa. A narrativa aborda a greve de trabalhadores na segunda metade do século XIX e permite 

discutir a questão da exploração do trabalhador a partir da Revolução Industrial e a maneira como 

diferentes grupos se organizaram para lutar contra essa exploração. 

 

7. Projeto integrador 

Título: A Revolução Industrial e a organização do mundo contemporâneo 

Tema Revolução Industrial 

Problema central 
enfrentado 

Analisar o processo históricos de industrialização das sociedades humanas e entender  
os impactos sociais, culturais e ambientais desse processo 

Produto final Podcast 

Justificativa 

O processo de industrialização teve início em meados do século XVIII, durante a Primeira 

Revolução Industrial. Nos séculos seguintes, esse processo se intensificou e passou a afetar diretamente 

a produção econômica de regiões cada vez mais amplas do planeta. Além disso, a industrialização 

teve impactos sociais, culturais e ambientais, tornando-se essencial para a compreensão das relações 

sociais e do modo de vida no tempo presente. Por isso, uma análise crítica desse processo é 

fundamental para se compreender o mundo em que vivemos e também entender alguns dos principais 

problemas enfrentados pelas sociedades contemporâneas, especialmente as transformações ambientais. 

Tendo isso em vista, o presente projeto visa propiciar a reflexão e a pesquisa em torno da história da 

industrialização e das diversas etapas da Revolução Industrial, além de analisar alguns dos principais 

problemas contemporâneos relacionados com essa problemática. 

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. 

• Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 
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• Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

• 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. 

Objetivos 

• Identificar as principais características das três etapas da Revolução Industrial. 

• Relacionar o processo de industrialização com transformações sociais importantes e o 
modo como o mundo contemporâneo está organizado. 

• Analisar os principais problemas sociais das grandes cidades da América Latina e relacioná-
los ao processo de industrialização. 

• Refletir sobre o impacto ambiental do processo de industrialização. 

 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História 

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

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

Ciências 

Fontes e tipos de energia 

Transformação de energia  
Cálculo de consumo de 
energia elétrica 
Circuitos elétricos 
Uso consciente de energia 
elétrica 

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

Ciências 
Sistema Sol, Terra e Lua 
Clima 

(EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer  
o equilíbrio ambiental a partir da identificação de alterações climáticas 
regionais e globais provocadas pela intervenção humana. 

Geografia 
Os diferentes contextos  
e os meios técnico  
e tecnológico na produção 

(EF08GE13) Analisar a influência do desenvolvimento científico  
e tecnológico na caracterização dos tipos de trabalho e na economia  
dos espaços urbanos e rurais da América e da África. 

Geografia 
Transformações do espaço na 
sociedade urbano-industrial 
na América Latina 

(EF08GE16) Analisar as principais problemáticas comuns às grandes 
cidades latino-americanas, particularmente aquelas relacionadas  
à distribuição, estrutura e dinâmica da população e às condições  
de vida e trabalho. 
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Duração 

1 mês  

Material necessário 

• Fontes de pesquisa 

• Aparelho de gravação 

Perfil do professor coordenador do projeto 

É importante que o projeto seja liderado pelo professor de História e tenha um perfil 

organizativo.  

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Análise das etapas da Revolução Industrial 

A proposta da primeira etapa do projeto é analisar a história do processo de industrialização, 

identificando as principais etapas da Revolução Industrial e seus impactos sociais, culturais, econômicos 

e ambientais. Para isso, organize a turma em grupos com o objetivo de pesquisar informações sobre 

as três etapas da Revolução Industrial. A ideia é que os grupos utilizem o material pesquisado para 

organizar uma discussão em sala de aula, analisando as principais características de cada etapa. Por 

meio dessa estratégia, é possível estimular uma postura autônoma de pesquisa e de produção de 

conhecimento entre os estudantes. 

A partir do material apresentado pelos alunos, é possível complementar a análise e apresentar 

novas informações que poderão ser retomadas pelos grupos durante a produção dos podcasts.  

É especialmente importante analisar as transformações sociais mais amplas provocadas pela  

industrialização a partir do século XVIII, como a organização da sociedade em novos grupos sociais, a 

organização dos trabalhadores, as transformações nos espaços urbanos, o problema ambiental, 

entre outros aspectos. A ideia é criar uma contextualização ampla dos impactos das Revoluções 

Industriais, de modo a fornecer elementos para uma reflexão crítica sobre o tempo presente. 

Durante todas as etapas de discussão, estimule os alunos a tomar notas e a produzir registros, 

já que isso facilitará o trabalho de preparação do produto final do projeto. Além disso, é importante 

acompanhar os grupos durante a realização das pesquisas e orientá-los de modo a selecionar fontes 

confiáveis e com informações históricas adequadas. 

Etapa 2 – A questão da industrialização no presente e suas implicações sociais e ambientais 

A proposta da segunda etapa é refletir sobre algumas das principais implicações sociais e 

ambientais da industrialização no presente. Nesse caso, a sugestão é abordar dois temas centrais: a 

questão das desigualdades sociais nos grandes centros urbanos na América Latina, relacionando-as 
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com as transformações nas relações de trabalho e com os deslocamentos populacionais das zonas 

rurais para os espaços urbanos; as transformações ambientais, relacionando-as com o uso de fontes 

de energia e de recursos naturais para a produção industrial. Esses dois temas podem ser abordados 

nas aulas de Geografia e Ciências, e é importante que as discussões retomem as questões analisadas 

na etapa anterior. 

No que se refere ao tema dos grandes centros urbanos, é possível selecionar os exemplos de 

algumas cidades brasileiras e de outras regiões da América Latina e apresentar dados populacionais e 

econômicos, ressaltando a questão das desigualdades sociais e do crescimento do desemprego 

atrelado ao processo de modernização tecnológica das indústrias. Por meio disso, é possível explorar 

a noção de Terceira Revolução Industrial e seus impactos na geração de empregos. 

Já durante a abordagem da questão ambiental, é importante explorar a noção de aquecimento 

global e de esgotamento dos recursos naturais do planeta, relacionando esses dois fenômenos com a 

intensificação da industrialização e a exploração cada vez mais acelerada dos recursos do planeta 

para a produção de riquezas. Além disso, é possível relacionar as duas questões e ressaltar como elas 

representam uma ameaça à estabilidade do planeta e provocam conflitos sociais variados. 

Da mesma forma que na etapa anterior, é interessante que os alunos produzam registros 

variados sobre os temas abordados e utilizem esses registros para a preparação do produto final. 

Etapa 3 – Produção dos podcasts  

A proposta da terceira etapa é produzir os podcasts. Esse é um tipo de recurso muito comum 

atualmente na internet e pode ser preparado com recursos simples. Trata-se de uma gravação em 

áudio que analisa um problema ou discute uma temática específica. Existem podcasts sobre os mais 

diversos assuntos, como política, jogos esportivos, cinema e séries, livros, jogos eletrônicos, assuntos 

cotidianos, entre outros exemplos. Para a produção de um podcast, é necessário um gravador (que 

pode ser o gravador de um aparelho celular) e informações sobre um determinado assunto. Na proposta 

desta atividade, o podcast deve apresentar a história da industrialização desde o século XVIII até o 

presente e ressaltar os principais problemas sociais do presente que estão relacionados a esse  

processo. Assim, a ideia é que os alunos retomem o que foi discutido e organizem as informações de 

forma didática e compreensível para um público que não conheça nada sobre o assunto. 

Para efetivar essa proposta, é importante organizar os alunos em grupos e auxiliá -los no 

desenvolvimento do produto. A primeira etapa consiste na retomada do que foi analisado até aqui. 

Em seguida, é importante elaborar um roteiro do que será analisado. Finalmente, a terceira parte 

consiste na gravação do podcast. Após a finalização da gravação, é importante revisar o material, 

realizando correções de modo a preparar a versão final do áudio. Este pode ser apresentado em sala 

de aula e discutido coletivamente. Também é possível disponibilizar o podcast na internet. 

Caso não haja recursos técnicos para a produção do podcast ou não considere a proposta 

adequada ao grupo, é possível solicitar aos alunos que elaborem um mural que trate da mesma 

temática. Nesse caso, é importante que os alunos elaborem pequenos textos e selecionem imagens 
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sobre os diversos períodos da Revolução Industrial e também sobre os problemas contemporâneos 

associados ao processo de industrialização das economias de diferentes regiões. 

Etapa 4 – Avaliação do projeto e autoavaliação 

Após a finalização da produção do podcast, é importante organizar uma etapa final de 

avaliação e autoavaliação do projeto. Para isso, organize os alunos em uma roda de conversa e  

retome a questão da industrialização analisada nas etapas anteriores. Pergunte aos alunos o que eles 

aprenderam de mais importante sobre esse tema e como a análise da história da industrialização 

pode ajudar a refletir sobre o mundo contemporâneo. A ideia é que por meio dessa discussão os alunos 

reflitam sobre a maneira como as atividades industriais marcam profundamente a organização das 

sociedades e afetam as relações sociais no presente, trazendo aspectos positivos e negativos. No 

caso dos aspectos negativos, é importante que os alunos retomem os temas do desemprego e das 

desigualdades sociais, além do problema dos prejuízos ambientais. 

Além dessa discussão, é importante registrar o desenvolvimento dos alunos em todas as  

etapas do projeto e também na realização do produto final, avaliando a pertinência das informações 

e a criatividade dos alunos. É importante que todos os professores envolvidos no projeto participem 

de avaliação dos grupos e colaborem na definição de um registro final da atividade. 

Caso julgue conveniente, além da conversa de avaliação e autoavaliação feita na sala de 

aula, é possível solicitar também que cada aluno escreva um pequeno texto de autoavaliação, 

destacando a maneira como participou da atividade, os pontos que poderia melhorar e o que 

aprendeu de mais importante. 
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