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Revolução Industrial 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 1, Capítulo 3 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática tem como principal objetivo analisar os impactos da Revolução  

Industrial na produção e na circulação de povos, produtos e culturas. Nesta sequência, estudaremos 

a Revolução Industrial e, por meio de uma visita virtual à vila de Paranapiacaba, será estudada a 

importância dos ingleses na construção da infraestrutura no Brasil. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Debater os impactos da Revolução Industrial nas trocas culturais e comerciais. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

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

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

Aula 1 – Revolução Industrial 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula ou outra sala com projetor multimídia 
Organização dos alunos: em fileiras 
Recursos e/ou material necessário: projetor multimídia, caderno, lápis, caneta e borracha. Caso não tenha acesso a um 
projetor multimídia, leve as imagens e o gráfico para a sala de aula. 
Materiais de referência:  

• Vídeo “Weaving on the Loom”, artesã em um tear mecânico. Disponível em: <https://vimeo.com/77175786>. 
Acesso em: 5 jul. 2018.  

• Imagem de um motor produzido por James Watt em 1788. Disponível em: 
<http://collection.sciencemuseum.org.uk/objects/co50948/rotative-steam-engine-by-boulton-and-watt-1788-
beam-engines>. Acesso em: 2 jul. 2018.  

• Imagem do navio Savannah. Disponível em: 
<http://www.sip.armstrong.edu/Transportation/FullView/Trans_Img12.html>. Acesso em: 2 jul. 2018.  

• Fotografia do casamento do japonês Guinroku com a alemã Elizabeth. Disponível em: 
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv6687.pdf>, página 12>. Acesso em: 2 jul. 2018.  

• Gráfico da população mundial elaborado com dados da Organização das Nações Unidas. Disponível em: 
<https://ourworldindata.org/future-population-growth>. Acesso em: 2 jul. 2018.  

• Galeria de imagens do Spirit of St. Louis. Disponível em: <https://airandspace.si.edu/collection-objects/ryan-
nyp-spirit-st-louis-charles-lindbergh>. Acesso em: 2 jul. 2018. 

Aula expositiva: Conhecimentos prévios (10 minutos) 

Inicie a aula com um breve levantamento prévio dos conhecimentos dos alunos, fazendo 

perguntas como: o que foi a Revolução Industrial? Onde a Revolução Industrial se iniciou? Como as 

mercadorias eram produzidas antes da Revolução Industrial? Como a Revolução Industrial modificou 

o mundo? 

Após as respostas dos alunos, deixe claro que a Revolução Industrial foi um processo iniciado 

na Inglaterra no século XVIII. Enquanto antes da Revolução Industrial as mercadorias eram produzidas 

por artesãos que controlavam todo o processo produtivo, depois dela a maior parte das mercadorias 

passou a ser produzida em fábricas com o auxílio de máquinas. Anote na lousa algumas palavras-chaves 

relacionadas a essa discussão prévia, como “artesão”, “máquinas” e “fábricas”. Peça aos alunos que 

anotem no caderno as questões feitas no levantamento prévio de conhecimentos, às quais serão 

respondidas durante a aula. 

Aula expositiva: Os impactos da Revolução Industrial na produção e na circulação de povos, 

produtos e culturas (35 minutos) 

Um dos marcos iniciais da Revolução Industrial foi a invenção do tear mecânico. Projete o 

vídeo em que uma mestre tecelã mostra o funcionamento de um tear do século XVIII. É também 

possível observar no vídeo um grande invento do período, a “lançadeira volante”, o objeto que a 

tecelã move de um lado para o outro com as mãos. Note que ela também utiliza os pés para 

conseguir tecer no tear mecânico. 

https://vimeo.com/77175786
http://collection.sciencemuseum.org.uk/objects/co50948/rotative-steam-engine-by-boulton-and-watt-1788-beam-engines
http://collection.sciencemuseum.org.uk/objects/co50948/rotative-steam-engine-by-boulton-and-watt-1788-beam-engines
http://www.sip.armstrong.edu/Transportation/FullView/Trans_Img12.html
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv6687.pdf%3e,%20página%2012
https://ourworldindata.org/future-population-growth
https://airandspace.si.edu/collection-objects/ryan-nyp-spirit-st-louis-charles-lindbergh
https://airandspace.si.edu/collection-objects/ryan-nyp-spirit-st-louis-charles-lindbergh
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Outro invento importante do período foi o motor a vapor, inventado por James Watt, em 1769. 

Projete a imagem do motor produzido por James Watt. Esse motor era capaz de impulsionar  

43 máquinas que poliam metais, tendo sido utilizado por 70 anos. Além disso, ele movimentava 

bombas d’água em minas, teares, navios, trens, entre muitas outras máquinas criadas durante a  

Revolução Industrial, responsáveis por aumentar drasticamente a produção e o comércio de mercadorias, 

assim como a locomoção de pessoas e trocas culturais pelo planeta. 

Para muitos autores, a Revolução Industrial pode ser dividida em três fases: Primeira Revolução 

Industrial – início na metade do século XVIII, tendo como base os teares mecânicos e os motores a 

vapor. Segunda Revolução Industrial – origem na metade do século XIX, com a invenção do dínamo 

(gerador de energia elétrica) e do motor a combustão interna. Com esses dois inventos, foi possível o 

desenvolvimento dos automóveis, dos aviões, da lâmpada elétrica, de muitos eletrodomésticos, do 

telégrafo, do telefone, entre tantas outras invenções. Terceira Revolução Industrial – origem na 

metade do século XX, com novas tecnologias, como a energia nuclear, a biotecnologia, a transgenia, 

a clonagem, a robótica, a nanotecnologia, as fontes alternativas de geração de energia, a internet, o 

celular, entre outras. 

Na Primeira Revolução Industrial, o predomínio foi do setor têxtil. Os tecidos de algodão 

provenientes da Índia eram muito valorizados na Europa desde a época das Grandes Navegações. Os 

ingleses comercializavam os tecidos de algodão feitos na Índia. Uma parte desses tecidos ficava no 

mercado interno inglês e outra parte era revendida a outros reinos e suas colônias. A partir do início 

do século XVIII, começa na Inglaterra um processo de melhoramento nas técnicas de produção têxtil, 

de modo que, ao final daquele século, já existiam complexos teares e fiandeiras movidos mecanicamente 

por roda d’água e motores a vapor. No início do século XIX, a Índia passou de exportadora a importadora 

de tecidos produzidos na Inglaterra. Em 1820, os indianos importaram 10 milhões de metros de tecidos 

ingleses; já em 1840, esse número cresceu, e foram importados mais de 132 milhões de metros. A chita 

foi um dos tecidos vendidos pelos ingleses no Brasil, onde se tornou tradição em muitos eventos, 

principalmente nas festas juninas. 

Nos transportes, com o motor a vapor, foram criadas as marias-fumaças, trens que 

transportavam pessoas e mercadorias. No século XIX, esse meio de transporte já estava presente em 

todos os continentes. Os barcos a vapor, com o tempo, dominaram os oceanos, tornando obsoletos os 

barcos a vela. Alguns navios movidos a vapor eram cinco vezes mais rápidos do que os antigos barcos a 

vela. Projete a imagem do navio Savannah. Ele foi o primeiro navio a vapor a atravessar o oceano 

Atlântico, e possuía um sistema híbrido de propulsão com velas e o motor a vapor. Em 1884, a turbina a 

vapor foi inventada, e os navios passaram a ser parecidos com os atuais. O Titanic, por exemplo, era 

equipado com a turbina a vapor. Com a revolução no transporte marítimo, o tempo para percorrer as 

distâncias diminuiu, ao passo que a capacidade de transporte de carga e passageiros aumentou muito. 

Passageiros e produtos viajavam, favorecendo as trocas culturais. Para o Brasil, por exemplo, vieram 

pessoas dos mais variados locais do mundo. Chegaram ao Brasil italianos, espanhóis, portugueses, 

alemães, japoneses e muitas outras nacionalidades. Para São Paulo, por exemplo, imigraram muitos 

italianos, o que influenciou a culinária paulista. Por esse motivo fazem parte das principais refeições 
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dos paulistas alguns pratos italianos, como pizza, lasanha e macarronada. Projete a fotografia do 

casamento do japonês Guinroku com a alemã Elizabeth. A imagem foi feita em 14 de agosto de 1928, 

na cidade de Curitiba, Paraná. Ela é bem representativa da mistura de culturas ocorrida na América, 

pois mostra representantes de dois povos diferentes, com culturas diferentes, vivendo em outro país, 

diferente para ambos. Faça algumas perguntas aos alunos: como podemos identificar os japoneses e os 

alemães? Eles estão vestidos da mesma forma? Parece haver confraternização entre as famílias? 

Destaque que, pelas características físicas, é possível diferenciar os japoneses dos alemães, mas eles se 

vestem da mesma maneira. A observação das famílias, sobretudo das crianças, mostra proximidade 

entre eles. Se Guinroku e Elizabeth tiveram filhos, eles foram educados tendo como influência as 

culturas alemã, japonesa e brasileira. Com a Revolução Industrial, esse processo de troca de povos e 

culturas se aprofundou muito, em todo o planeta. 

Outra invenção do início do século XIX que diminuiu as distâncias transoceânicas de dias para 

horas foi o avião. Charles Lindbergh, em 1927, foi o primeiro a atravessar, em um avião e sozinho, o 

oceano Atlântico. Ele voou de Nova York até Paris em 33 horas. Projete as três primeiras imagens da 

galeria de imagens do Spirit of St. Louis, avião no qual Lindbergh realizou a travessia do Atlântico em 

1927. Na Figura 1, temos o avião, que hoje se encontra em um museu. Na Figura 2, é possível ver o 

cockpit do Spirit of St. Louis e, na Figura 3, as bandeiras de alguns países por onde o avião passou 

após o feito de 1927. Já na metade do século XX, milhares de pessoas atravessavam os oceanos pelo 

ar. Hoje, mais de 200 mil voos são realizados por dia. 

 

Aula 2 – Visita virtual à vila de Paranapiacaba 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula ou outra sala com projetor multimídia 
Organização dos alunos: em fileiras 
Recursos e/ou material necessário: projetor multimídia, lousa, giz, caderno, lápis, caneta e borracha. Caso não haja a 
possibilidade de utilizar um projetor multimídia, mostre aos alunos um panorama do crescimento da população 
apresentado no vídeo. 
Material de referência:  

• Imagem da Estação da Luz. Disponível em: <https://estacaodaluz.org.br/>.  

• Imagem da estação de Flinders Street Station, localizada em Melbourne, na Austrália. Disponível em: 
<https://i0.wp.com/exchange.wysetc.org/wp-
content/uploads/sites/20/2018/03/20484830004_1847fa72d4_k.jpg?ssl=1>. 

• Tour pelo streetview da vila de Paranapiacaba. Disponível em: <http://www.google.com.br/maps>.  

• Para mais informações sobre a vila, acesse: <www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/paranapiacaba>. (Acessos 
em: 7 ago. 2018.) 

Aula expositiva: Conhecimentos prévios (10 minutos) 

Retome o conteúdo da aula anterior. A Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial, responsável 

por mudar radicalmente o planeta. Com a transformação nos meios de transporte, sobretudo com a 

evolução dos navios e a invenção do avião, o processo de circulação de povos, produtos e culturas pelo 

globo aumentou drasticamente. A Revolução Industrial é, geralmente, dividida em três fases. Hoje, nós 

vivemos a terceira fase da Revolução Industrial, iniciada na metade do século XX. 

https://estacaodaluz.org.br/
https://i0.wp.com/exchange.wysetc.org/wp-content/uploads/sites/20/2018/03/20484830004_1847fa72d4_k.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/exchange.wysetc.org/wp-content/uploads/sites/20/2018/03/20484830004_1847fa72d4_k.jpg?ssl=1
http://www.google.com.br/maps
www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/paranapiacaba
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Nesta aula, os alunos farão uma visita virtual à vila de Paranapiacaba, localizada no estado de São 

Paulo. Durante a visita, eles responderão a um questionário que deverá ser entregue no final da aula. 

Aula expositiva: Revolução Industrial e os ingleses no Brasil (15 minutos) 

Com a Revolução Industrial, a Inglaterra se tornou a nação mais poderosa do mundo, construindo 

o maior império da história no século XIX. No Brasil, os ingleses começaram a ter influência na economia 

antes mesmo da independência. Em 1808, quando dom João VI chegou ao Brasil fugindo das tropas 

napoleônicas, os portos brasileiros foram abertos para as nações amigas. A taxa de importação aplicada 

aos produtos portugueses era de 16%; a dos ingleses, de 15%. Ou seja, dom João VI favoreceu a 

entrada de produtos ingleses no Brasil. 

Durante quase todo o Império do Brasil, de 1822 até 1889, boa parte da infraestrutura do 

país foi construída por ingleses, como ferrovias, estações de trem e sistemas de iluminação pública, 

de bondes e de cabos submarinos. No século XIX, os ingleses detinham muitas tecnologias ainda 

desconhecidas por outros países por terem sido os pioneiros na Revolução Industrial. 

A primeira ferrovia do Brasil, inaugurada em 1854, foi construída entre as cidades de Petrópolis 

e Rio de Janeiro. No século XIX, por causa da produção de café, São Paulo se tornou a região mais rica 

do Brasil. Para facilitar o transporte do café até o porto de Santos e a chegada dos imigrantes, que 

trabalhariam nas plantações, foi construída a ferrovia Santos-Jundiaí. Uma empresa inglesa, chamada 

São Paulo Railway, construiu a ferrovia e, no alto da Serra do Mar, construiu uma vila para os funcionários 

morarem. Nascia o distrito de Paranapiacaba, hoje considerada Patrimônio Histórico Nacional, 

mostrando a importância da vila para a conservação da história nacional. A vila foi construída em estilo 

arquitetônico vitoriano, comum na Inglaterra do século XIX. Uma das estações da Santos-Jundiaí era a 

Estação da Luz, localizada na cidade de São Paulo. Projete a imagem da Estação da Luz e, depois,  

a imagem da estação de Flinders Street Station, localizada em Melbourne, na Austrália, explicando  

que ambas foram construídas pelos ingleses. Faça as seguintes perguntas para os alunos: existem 

semelhanças entre as estações? Quais? Aponte para as muitas semelhanças, como os arcos, as cores, a 

torre com o relógio e os mesmos materiais e técnicas empregados na construção. Estações como essas 

existem em todos os continentes, e todas foram construídas por ingleses no século XIX e início do XX. 

Além de ferrovias, bondes, sistemas de iluminação, sistemas de distribuição de gás, locomotivas 

e arquitetura, os ingleses também trouxeram ao Brasil alguns de seus costumes, como o hábito de 

tomar cerveja e uísque, o bife com batatas, o escotismo, o tênis e o futebol.  

Atividade: Visita virtual à vila de Paranapiacaba (20  minutos) 

Peça aos alunos que retirem uma folha do caderno, escrevam na parte superior seus dados 

pessoais e explique que, durante a visita à vila de Paranapiacaba, eles responderão a algumas perguntas 

que deverão ser entregues no final da aula. 

Entre no Google Maps e, na barra de busca, escreva “Paranapiacaba” e aperte enter. Do lado 

direito, no canto inferior, existe o símbolo de um homem, em amarelo. Pegue esse personagem, 
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clicando com o botão esquerdo do mouse, e o arraste até onde está escrito “Est. de Paranapiacaba”. 

Dê um giro de 360 graus e dê um zoom no relógio. Depois, do lado esquerdo do relógio, dê um zoom 

na casa no alto do morro, que era do engenheiro chefe. Do alto, ele podia observar todos os 

funcionários da empresa. Faça perguntas para a turma:  

1. Essa cena é parecida com as estações que vimos anteriormente? Por quê?  

2. A arquitetura da vila de Paranapiacaba foi pensada para o controle dos trabalhadores? Explique. 
Dê dois minutos para os alunos responderem.  

Enquanto eles respondem, clique em “esc” e volte para o mapa de Paranapiacaba, em seguida, 

coloque o personagem amarelo em cima do nome “Av. Campos Salles”. Após os dois minutos, retome 

a apresentação. Mostre o campo de futebol de Paranapiacaba, que, muito provavelmente, é o 

primeiro campo gramado do Brasil utilizado para a prática do futebol. Pergunte para os alunos: 

3. Podemos estabelecer relações entre a vila de Paranapiacaba e a influência cultural inglesa na 
cultura brasileira? Como? Dê três minutos para que os alunos respondam. 

Por último, arraste o boneco amarelo até o Museu Tecnológico Ferroviário Funicular. Mostre 

algumas das imagens, marcadas com bolinhas azuis. O funicular era um enorme guindaste que puxava 

um vagão para o alto da Serra do Mar, enquanto, por contrapeso, outro vagão descia. Geralmente o 

café descia, e os imigrantes para as plantações de café subiam pelo funicular. Pergunte aos alunos:  

4. Por que somente os ingleses possuíam essas tecnologias no século XIX?  

5. Você acha que o trem e o funicular tiveram influência na chegada de imigrantes ao Brasil e na 
difusão da cultura desses imigrantes pelo território nacional?  

Respostas esperadas 

1. Sim, é muito parecida, principalmente por causa da torre com o relógio. 

2. Sim, a cidade foi pensada para o controle dos trabalhadores. A casa do engenheiro chefe ficava 
no lugar mais alto, de onde ele poderia ver os funcionários na parte baixa e observar, por exemplo, 
aqueles que não estavam trabalhando corretamente. 

3. Sim, pelo campo de futebol. O campo de futebol de Paranapiacaba é um dos mais antigos do 
Brasil. O futebol foi introduzido no Brasil pelos ingleses e hoje é parte da cultura brasileira. 

4. Somente os ingleses possuíam essas tecnologias porque foram eles que iniciaram a Revolução 
Industrial. 

5. A construção da ferrovia aumentou muito o fluxo de imigrantes para o interior do Brasil, sobretudo 
de São Paulo. Com mais imigrantes, dos mais variados lugares, diversas culturas influenciaram o 
que chamamos hoje de cultura brasileira. 
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades  

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada aluno. 

Observe a participação de cada um, principalmente na resolução do questionário sobre a visita à vila 

de Paranapiacaba. 

Em um primeiro momento, espera-se que os alunos sejam capazes de compreender como a 

Revolução Industrial, sobretudo com o desenvolvimento de novos meios de transporte, contribuiu 

para a circulação de povos, produtos e culturas. Em um segundo momento, é esperado que os alunos 

compreendam como a Inglaterra, berço da Revolução Industrial, influenciou a cultura brasileira. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Marque (V) nas afirmativas verdadeiras e (F) nas falsas e, depois, corrija as alternativas falsas 
para que elas se tornem verdadeiras. 

a) A Revolução Industrial teve início na Inglaterra no século XVIII. (    ) 

b) O automóvel é considerado a invenção que deu origem à Revolução Industrial. (    ) 

c) A Revolução Industrial não teve qualquer influência na difusão de culturas e produtos pelo 

mundo. (    ) 

d) Hoje nós vivemos na terceira fase da Revolução Industrial, que se iniciou na metade do 

século passado. (    ) 

2. Leia as afirmativas e depois assinale a alternativa correta. 

I – A Revolução Industrial se iniciou na metade do século XVIII, na Inglaterra, e se encerrou 100 
anos depois. 

II – Muitos historiadores dividem a Revolução Industrial em três fases. Nós vivemos a terceira 
fase da Revolução Industrial. 

III – As grandes inovações nos meios de transporte provocadas pela Revolução Industrial levaram 
povos, culturas e mercadorias para as mais diversas regiões do planeta.  

a) Somente a afirmativa I é correta. 

b) Todas as afirmativas são corretas. 

c) Apenas as alternativas II e III são corretas. 

d) Apenas as alternativas I e III são corretas. 

 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

1º bimestre – Sequência didática 2 

Gabarito das questões 

1.  

a) A afirmativa é verdadeira. 

b) A afirmativa é falsa. A invenção do motor de James Watt é considerado o invento que deu 

origem à Revolução Industrial. 

c) A afirmativa é falsa. A Revolução Industrial influenciou e ainda influencia a difusão de culturas e 

produtos pelo mundo. 

d) A afirmativa é verdadeira. 

2. Alternativa correta: c. 


