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Revolução Industrial: ilustrando transformações na 

produção, circulação e distribuição de riquezas 

 

Referência do livro do aluno Unidade 1, Capítulo 3 , página 39 

Bimestre 1º 

Duração  18 min 34 s 

Categoria  Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
É permitida a adaptação e a criação a partir deste material para fins não comerciais 
desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e que licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros, sendo permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior. 

Unidade temática O mundo contemporâneo: o Antigo Regime em crise 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

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

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

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Explicar os três grandes momentos da Revolução Industrial e seus impactos na produção e 

circulação de povos, produtos e culturas, sintetizando conteúdos do capítulo e estabelecendo 

relações com o contexto cultural do estudante. 

Por meio da exploração deste audiovisual, espera-se que os alunos possam: 

• compreender o significado da Revolução Industrial; 

• reconhecer alterações no processo produtivo ao longo dos diferentes momentos da 
Revolução Industrial; 

• reconhecer ambivalências do mundo pós-industrialização. 
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Sugestão de abordagem 

Este vídeo pode ser utilizado como uma atividade complementar, depois de o conteúdo do 

capítulo ser trabalhado na sala de aula. Assim, as imagens do vídeo poderão ser melhor 

compreendidas pelos alunos, que estabelecerão relações mais amplas em sua análise. 

Outra abordagem possível é elencar algumas questões, de modo a compor um roteiro por 

meio do qual os estudantes poderão explorar o vídeo de maneira pontual ou recortada. 

 

Antes de assistir ao vídeo 

O vídeo deve ser utilizado como ferramenta de apoio ao trabalho desenvolvido em sala de 

aula, uma vez que seu conteúdo constitui um recorte do conteúdo do material didático. É 

interessante propor aos alunos que façam registros e direcionar o olhar deles para determinados 

pontos do vídeo, de forma a garantir que o objetivo do trabalho seja atingido. 

Também é significativo para o processo de aprendizagem que os alunos foquem sua atenção 

nas consequências sociais do processo da Revolução Industrial, que são mais amplas do que apenas o 

aspecto técnico e que se desdobraram a partir deste. 

 

Durante a exibição do vídeo  

Procure reforçar a necessidade de que os alunos façam registros, ou seja, anotem suas 

reflexões, e a possibilidade de se estabelecer relações entre o tema trabalhado e o mundo 

contemporâneo. Procure salientar que os processos contemporâneos são vistos por alguns 

estudiosos como acelerações do mundo constituído com o advento da Revolução Industrial. Esta 

abordagem pode guiar os alunos a enxergar as transformações mostradas no vídeo e pensar o 

mundo contemporâneo a partir desses aspectos. 

 

Após assistir ao vídeo 

O vídeo proporciona diferentes abordagens sobre a Revolução Industrial. Uma delas é a 

discussão sobre as condições de trabalho e a organização dos operários: que semelhanças e 

diferenças podemos apontar entre esses eventos no passado e no presente? Outra possibilidade é a 

análise dos impactos da aceleração no ritmo de vida e no cotidiano das pessoas. 

O uso de smartphones hoje, que tornam informações variadas acessíveis de qualquer lugar, 

causa diferentes consequências, como a divulgação de notícias falsas, por exemplo, ou o isolamento 

social. Tendo isso em vista, é importante discutir com os alunos os impactos das tecnologias e as 

formas saudáveis de utilizá-las, de modo que não provoquem prejuízos aos usuários e às sociedades. 
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Ainda, é possível discutir a Revolução Industrial em seu próprio contexto e sua relação com o 

mundo atual. Trace, por exemplo, um paralelo entre os processos técnicos do período tratado no 

vídeo e os da atualidade. Se julgar oportuno, estimule os alunos com as seguintes perguntas: 

• O que podemos esperar do avanço tecnológico hoje?  

• Você já ouviu falar dos millennials? Quem são eles? 

• Quais são os grandes desafios do mundo industrial na sociedade contemporânea? 

 

Atividade complementar 

Complementarmente, pode-se desenvolver com os alunos um trabalho sobre o uso da 

tecnologia em diferentes áreas, como:  

• na medicina; 

• no processamento e armazenamento de dados; 

• no geoprocessamento. 

Pode-se ainda, de acordo com as características da turma, pensar na obsolescência dos bens 

de consumo e a vida curta que se atribui a muitos deles. Em certos casos, eles poderiam até durar 

mais, mas são descartados e substituídos por diferentes razões, como o lançamento de modelos mais 

atualizados e o consumismo como forma de demonstração de poder e distinção social. 
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Resolução da atividade 5 da Oficina de História 

 

Referência do livro do aluno Unidade 2, Capítulo 8, página 127 

Bimestre 2º 

Duração  10 min 49 s 

Categoria  Videorresolução 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 

É permitida a adaptação e a criação a partir deste material para fins não comerciais 
desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e que licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros, sendo permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior. 

Unidade temática Os processos de independência nas Américas 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

Independência dos Estados Unidos da América Independências na América 
espanhola. A revolução dos escravizados em São Domingo e seus múltiplos 
significados e desdobramentos: o caso do Haiti. Os caminhos até a independência 
do Brasil. 

Habilidades (BNCC) 

(EF08HI06) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o 
entendimento de conflitos e tensões. 
(EF08HI11) Identificar e explicar os protagonismos e a atuação de diferentes grupos 
sociais e étnicos nas lutas de independência no Brasil, na América espanhola e no 
Haiti. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Analisar aspectos do processo de independência do Brasil por meio de representações 

pictóricas, destacando os protagonismos de diferentes grupos sociais e étnicos, bem como a 

aplicação dos conceitos de Estado, nação e país. Por meio da exploração deste recurso audiovisual, 

espera-se que os alunos possam: 

• compreender processos de construção e preservação da memória nacional; 

• reconhecer manifestações artísticas ligadas ao processo de independência; 

• relacionar os processos de construção da memória da nação e suas contínuas 
ressignificações. 
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Sugestão de abordagem 

O foco deste vídeo é a resolução de uma atividade proposta no livro didático, mas também 

pode ser utilizado a partir de outras abordagens, tais como o estudo das obras que aparecem nele e 

a posterior análise do conteúdo do capítulo. 

 

Antes de assistir ao vídeo 

Antes de utilizar o vídeo em sala de aula, é relevante trabalhar o conteúdo do capítulo 

problematizando algumas visões predominantes acerca do processo de independência. Uma 

sugestão é convidar os alunos a pesquisar outras abordagens, figuras heróicas e os significados do 

processo de independência do Brasil, comparando-a com as independências de outros países da 

América. 

 

Durante a exibição do vídeo  

Procure destacar aos alunos os períodos de produção das duas obras analisadas na atividade, 

inclusive contextualizando, em linhas gerais, o Segundo Reinado. Convide os alunos a buscar 

representações desses dois períodos – a primeira e a segunda metade do século XIX – nas duas 

obras. 

 

Após assistir ao vídeo 

Depois de exibir o vídeo, promova uma discussão com a turma em torno do significado de 

um processo de independência e da produção de imagens ou obras de arte focadas nesse mesmo 

processo. Estimule os estudantes a refletir sobre as seguintes questões: Que símbolos são colocados 

em disputa? Que sinais de jogos políticos estão presentes na proclamação da independência? Além 

disso, é interessante propor discussões voltadas aos aspectos dos processos de independência mais 

relacionados aos alunos como indivíduos sociais, e não apenas ao país. 

Algumas sugestões de questões a seguir: 

• O que significa buscar a independência de um povo e a independência de um Estado? 
Esses processos são iguais? 

• “Independência” e “autonomia” contêm significados diferentes entre si? 

• O que podemos dizer sobre a modernização conservadora e os anseios populares 
relacionados ao processo de independência do Brasil? 
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Desta forma, procuramos auxiliar cada aluno a produzir significados sobre a independência 

para si enquanto sujeito, mas também enquanto sociedade frente ao Estado e enquanto Estado 

nacional face às demais nações. 

Atividade complementar 

Se julgar conveniente, proponha aos alunos reflexões ou pesquisas complementares para 

que discutam independência e autonomia em diferentes campos, que podem ser:  

• econômico; 

• cultural; 

• liberdade individual e bem comum. 
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Olhares sobre o fim da escravidão: documentos e 

lideranças 

 

Referência do livro do aluno Unidade 3, Capítulo 12, página 185 

Bimestre 3º 

Duração  10 min 20 s 

Categoria  Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 

É permitida a adaptação e a criação a partir deste material para fins não comerciais 
desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e que licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros, sendo permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior. 

Unidade temática O Brasil no século XIX 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

O escravismo no Brasil do século XIX: plantations e revoltas de escravizados, 
abolicionismo e políticas migratórias no Brasil Imperial 

Habilidades (BNCC) 

(EF08HI19) Formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas, 
com base na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas. 
(EF08HI20) Identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais da atualidade 
com os legados da escravidão no Brasil e discutir a importância de ações 
afirmativas. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Reconhecer aspectos do processo de abolição e os legados da escravidão nas sociedades 

americanas, sobretudo no Brasil atual, para compreender situações e experiências a partir da 

realidade social. Por meio da exploração deste recurso audiovisual, espera-se que os alunos possam: 

• reconhecer os legados da escravidão; 

• analisar as relações de trabalho do período e as relações entre a Abolição e a formação 
do Estado nacional; 

• analisar fontes históricas, sobretudo iconográficas, de forma mais incisiva. 
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Sugestão de abordagem 

O vídeo foi pensado de forma a permitir a análise de variados documentos históricos, 

procurando trilhar, com essas fontes, um caminho para a compreensão do processo abolicionista. 

Dessa forma, ele pode ser utilizado para aprofundar o estudo do tema ou, alternativamente, para 

oferecer uma explicação sistematizada do processo de abolição da escravidão. 

 

Antes de assistir ao vídeo 

É possível direcionar o olhar dos alunos de acordo com os anseios e objetivos do professor 

em relação ao vídeo. Para isso, pode ser utilizado um conjunto de questões ou até mesmo uma lista 

de pontos a ser observados pelos alunos. 

 

Durante a exibição do vídeo  

Procure destacar elementos do conteúdo, como aspectos da cultura material, práticas 

sociais, e os significados dos processos abordados no vídeo. Além disso, é interessante esclarecer 

pontos mais direcionados ao sistema político, como o debate em torno da Lei Áurea, as 

características técnicas de seu texto e os elementos relativos à tipografia, presentes não somente no 

documento, mas em outras fontes visualizadas no vídeo.  

 

Após assistir ao vídeo 

A discriminação racial e os demais legados da escravidão geralmente levantam discussões 

sem que seja necessário muito estímulo aos alunos, por serem temas delicados e presentes no 

cotidiano. Assim, a sistematização do debate pode passar pelos seguintes pontos:  

• o significado de ser proprietário e escravizado no Brasil; 

• formas de combate à escravidão e ao preconceito étnico-cultural; 

• soluções para o legado da escravidão. 

 

O objetivo desses tópicos é aprofundar e ampliar a capacidade de análise dos alunos, 

procurando estabelecer relações mais consistentes com o tema. Discutindo seus significados, é 

possível avaliar melhor as implicações deste processo sobre seus agentes, escravizados e 

proprietários. E, a partir disso, compreende-se melhor as ações que podem ser tomadas para que se 

evite novos processos de escravização e para a superação do legado da escravidão. 
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A discussão sobre o preconceito étnico-cultural é relevante para a desconstrução de 

estereótipos sobre diversos grupos sociais. Ainda nesse tema, é possível refletir sobre a 

hierarquização social e cultural entre diferentes grupos sociais. 

Por fim, é possível também promover uma reflexão sobre o que pode ser feito para se 

equacionar, em diferentes instâncias, a questão racial. 

 

Atividade complementar 

Seria interessante encaminhar uma atividade em que os alunos estabelecessem 

comparações entre as políticas de ações afirmativas. Para isso pergunte a eles:  

• Quem possui o direito às políticas de ações afirmativas hoje? 

• Em quais países elas foram implantadas? 

• Quais são os resultados mensuráveis dessas ações? 

Debata essas questões com os alunos de forma a compreender os efeitos dessas políticas.  
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Sobre mitos de superioridade: o caso do imperialismo 

europeu no século XIX 

 

Referência do livro do aluno Unidade 4, Capítulo 14, página 215 

Bimestre 4º 

Duração  10 min 11 s 

Categoria  Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 

É permitida a adaptação e a criação a partir deste material para fins não comerciais 
desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e que licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros, sendo permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior. 

Unidade temática Configurações do mundo no século XIX 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

Nacionalismo, revoluções e as novas nações europeias 

Habilidades (BNCC) 

(EF08HI23) Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o 
determinismo no contexto do imperialismo europeu e seus impactos na África e na 
Ásia. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Relacionar o mito da superioridade racial europeia com o racismo científico e a missão 

civilizadora na África, bem como com a expansão europeia naquele continente, organizando e 

sintetizando conceitos apresentados no capítulo. Analisar fontes que indiquem a expansão colonial 

dos europeus na África e demais áreas dominadas por eles. 

Por meio da exploração deste audiovisual, espera-se que os alunos possam: 

• compreender produções artísticas como resultados de conjunturas; 

• reconhecer formas de racismo; 

• reconhecer ambivalências no processo de construção do conhecimento técnico, 
científico e racional. 
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Sugestão de abordagem 

Este vídeo pode ser utilizado de duas formas: para introduzir o conteúdo do capítulo, já que 

histórias como as de Mogli, Tarzan e Rômulo e Remo são relevantes para a compreensão de um 

conteúdo denso e frequentemente velado; ou para sistematizar e ampliar a aprendizagem do tema. 

 

Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio ao trabalho desenvolvido em sala de 

aula, uma vez que seu conteúdo constitui um recorte do conteúdo do material didático. É 

interessante propor aos alunos que produzam registros escritos acerca do que estudaram e 

direcionar o olhar deles para determinados pontos do vídeo, de forma a garantir que o objetivo do 

trabalho seja atingido.  

Também é importante pedir aos alunos que pesquisem sobre os filmes e/ou livros que 

tratam da história do menino Mogli, assim como da de Tarzan e dos irmãos Rômulo e Remo.  A partir 

dessas informações, torna-se mais viável verificar se os alunos conseguem estabelecer previamente 

algumas das relações feitas no vídeo. 

Ainda, pode ser interessante analisar com a turma mapas da Ásia e da África no período do 

imperialismo, atentando para a localização das áreas conquistadas. 

 

Durante a exibição do vídeo  

Procure reforçar com os alunos a necessidade do registro de suas reflexões e a possibilidade 

de estabelecerem relações entre o tema trabalhado e o mundo contemporâneo. Procure destacar as 

relações raciais e as supostas verdades científicas que legitimaram e legitimam determinadas 

posturas e visões de mundo. Pode ser interessante também mencionar alguns filmes recentes que 

abordem o tema. 

 

Após assistir ao vídeo 

Após a exibição do vídeo, é relevante instigar os alunos a expressar o que eles consideraram 

mais importante, surpreendente e significativo a respeito do que viram. Algumas questões podem 

ser trabalhadas, como as que procuram trazer para a contemporaneidade a discussão sobre a 

permanência dos mitos da superioridade nos tempos atuais. Quem são os heróis do cinema hoje? 

Tendo em mente que a história, frequentemente, é narrada pela visão dos “vencedores”, como são as 

narrativas dos filmes sobre guerras e conflitos dos séculos XX e XXI? É possível pensar, ainda, nas 

seguintes questões: 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 8º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

• Como se dão as relações entre os Estados e os povos do Ocidente e do Oriente? 

• Os heróis das civilizações africanas apresentam as mesmas características que os heróis 
ocidentais? 

 

O objetivo dessas questões é vincular a capacidade de análise dos alunos ao tempo presente, 

deslocando seu olhar para as relações contemporâneas, desnaturalizando elementos de nossa 

cultura.  

 

Atividade complementar 

Como atividade complementar, explore em grupos, por exemplo, a forma como os filmes 

representam o papel do conhecimento e de valores sociais da atualidade. Sugira à turma: 

• uma pesquisa sobre a reprodução de estereótipos no cinema; 

• uma pesquisa sobre o ideal de beleza ocidental; 

• a África em museus europeus, tendo como foco o lugar da memória africana. 

 

Outra atividade que pode ser desenvolvida é uma análise do processo imigratório 

contemporâneo. Quem são as pessoas que migram, por que migram, de onde vêm e de que forma 

são recebidas nos países onde chegam. Ainda, é possível sugerir a produção de um texto de opinião 

que aborde a relação entre as antigas metrópoles e suas colônias hoje, relacionando os séculos XIX e 

XX ao século XXI. 

 


