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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. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 
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