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Atividade industrial no Brasil 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulo 4 

 

Relevância para a aprendizagem 

O processo de industrialização alterou significativamente as relações do ser humano com o 

espaço geográfico. O crescimento das indústrias modificou as paisagens de modo mais intenso, a fim 

de suprir as novas necessidades de matérias-primas e atender aos interesses que surgiram com a 

sociedade moderna, especialmente no que diz respeito à expansão das cidades e ao crescente 

processo de urbanização. 

Dessa forma, para os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, é imprescindível conhecer as 

mudanças ocorridas no espaço em virtude do processo de industrialização, sobretudo aquelas 

relacionadas aos impactos ambientais. Pretende-se, desse modo, torná-los capazes de argumentar a 

respeito das consequências desses impactos para a sociedade e auxiliá-los na construção de uma 

consciência crítica sobre as atividades humanas e as práticas de sustentabilidade. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Analisar os impactos ambientais causados pelo processo de industrialização. 

• Relacionar a qualidade de vida e a industrialização em diferentes regiões do país. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Produção, circulação e consumo de 
mercadorias 

(EF07GE06) Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de 
mercadorias provocam impactos ambientais, assim como influem na distribuição 
de riquezas, em diferentes lugares. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Os impactos ambientais da industrialização 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: disposição típica de sala de aula. 

Recursos e/ou materiais necessários: lousa, giz, lápis, borracha e folha de papel sulfite. 

Inicie a aula escrevendo a palavra indústria na lousa. Investigue os conhecimentos prévios dos 

alunos sobre o tema, perguntando-lhes o que entendem por este termo. Espera-se que eles 

reconheçam que a indústria é a responsável por transformar matérias-primas retiradas da natureza 

em produtos diversos. Destaque que a maioria das matérias-primas é encontrada na natureza e pode 

dar origem a inúmeros produtos. Com o algodão, por exemplo, é possível fazer tecidos e vestimentas. 

Em seguida, peça auxílio aos alunos para construir um grande painel sobre o tema. 

Primeiramente, desenhe na lousa uma tabela com três colunas. Peça-lhes que citem alguns nomes de 

indústrias que conhecem e liste-os na coluna do meio. Então, pergunte os principais produtos 

fabricados pelas indústrias citadas, anotando-os na coluna da direita. Em seguida, peça-lhes que deem 

exemplos de matérias-primas utilizadas para a elaboração de tais produtos, escrevendo-os na coluna 

da esquerda. Teremos, então, um quadro que relaciona:  

 

Solicite aos alunos que contem, em detalhes, o que sabem sobre as etapas de produção dessas 

indústrias e sobre os impactos ambientais decorrentes desse processo. Por exemplo, se eles citarem 

uma indústria automobilística, que utiliza minério de ferro como matéria-prima, leve-os a refletir sobre 

os possíveis impactos ambientais da atividade mineradora, como o desmatamento da vegetação local; 

a destruição do solo, com consequente erosão; e a poluição dos rios localizados no entorno da área de 

mineração. Após a chegada à indústria, o minério de ferro passa por vários processos antes de ser 

utilizado na fabricação de itens automobilísticos. Além disso, muitas indústrias lançam poluentes no 

ar, o que prejudica a atmosfera, a flora, a fauna e a saúde de moradores das redondezas. 

Ajude os alunos a reconhecer o caminho percorrido pela matéria-prima até chegar à indústria 

e as consequências ambientais dos processos que resultam nos produtos finais. Reforce a ideia de que 

as indústrias alteram significativamente a paisagem, já que a base dessa produção são os elementos 

encontrados na natureza, os quais são extraídos e transformados por meio de processos diversos até 

a composição do produto final. 

Em seguida, distribua uma folha de papel sulfite a cada aluno e peça a todos que copiem, na 

parte superior, o texto a seguir, que poderá ser anotado na lousa.   

Matéria-prima Indústria Produto final
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A indústria _________________ tem como principal produto o(a) _______________________, cuja 

fabricação envolve o uso e a retirada de matérias-primas da natureza, como o(a) 

_____________________. Os processos envolvidos nessa produção podem ser prejudiciais ao meio 

ambiente, gerando consequências como o(a) _____________________________. 

Com base na discussão anterior, peça aos alunos que reflitam sobre o tema para que consigam 

completar as lacunas com palavras que se encaixem no texto. Eles deverão caracterizar o tipo de 

indústria, indicar o produto e ao menos uma matéria-prima utilizada em sua fabricação, apontando um 

possível impacto ambiental decorrente desse processo industrial. Em seguida, peça-lhes que ilustrem o 

que descreveram no texto no restante da folha. Recolha as produções no final da aula para a correção. 

 

Aula 2 – Industrialização e qualidade de vida 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: em semicírculo. 

Recursos e/ou material necessário: imagens providenciadas previamente, caderno, lápis e borracha. 

Reserve alguns minutos para dar retorno aos alunos sobre a atividade realizada na aula 

anterior, discutindo brevemente os resultados das produções. 

Em seguida, apresente à turma seis imagens, providenciadas previamente, que ilustrem:  

1. um idoso se exercitando ao ar livre;  

2. uma criança tomando vacina; 

3. um engarrafamento de trânsito;  

4. uma pessoa com problemas respiratórios;  

5. uma sala de aula com disponibilidade de tecnologia;  

6. uma cidade com altos índices de poluição atmosférica.  

Peça aos alunos que observem as imagens com atenção. Questione-os sobre a qualidade de 

vida nas situações apresentadas, as condições de saúde e educação, a mobilidade urbana, os níveis de 

poluição, o acesso à tecnologia e a medicamentos. Incentive-os a relacionar as imagens com o processo 

de industrialização. Para auxiliá-los nessa reflexão, levante algumas questões, por exemplo: Como as 

indústrias colaboraram para o desenvolvimento da tecnologia em sala de aula? Por que uma cidade 

industrializada apresenta maiores níveis de poluição atmosférica? Oriente a discussão, mas permita 

aos alunos que elaborem as próprias associações entre o que veem nas imagens e a industrialização.  

Ajude-os a reconhecer que a industrialização e a modernização da sociedade produzem tanto 

resultados positivos quanto negativos. Se, por um lado, a expectativa de vida tem aumentado cada vez 

mais, por outro, os índices de poluição atmosférica chegaram a níveis nunca antes alcançados. Da 
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mesma forma, se, por um lado, existem atualmente vacinas para a prevenção de diversas doenças, por 

outro, a poluição do ar favorece o surgimento de problemas respiratórios. 

Liste na lousa as seis situações ilustradas nas imagens e peça a cada aluno que, individualmente, 

escolha três delas. Eles devem escrever um pequeno texto no caderno, associando as situações 

selecionadas ao processo de industrialização. Por exemplo: hoje em dia, as pessoas vivem mais porque, 

entre outros fatores, existem mais formas de prevenção e tratamento de doenças, graças à indústria 

farmacêutica e aos avanços da medicina. Chame sua atenção para a rapidez com que são desenvolvidas 

novas tecnologias atualmente. Ao mesmo tempo, ressalte que esses avanços também têm seu lado 

negativo, já que o processo de industrialização trouxe hábitos de vida e de consumo nem sempre 

positivos para o meio ambiente, como a falta de espaço para o descarte de lixo nas grandes cidades, 

os congestionamentos de trânsito, em virtude da quantidade exagerada de automóveis nas ruas, e a 

diminuição das áreas verdes, em decorrência do desmatamento para a ampliação da infraestrutura 

das cidades. 

Na sequência, solicite a alguns alunos que socializem suas reflexões com o restante da turma. 

Aprofunde a discussão comentando como a chegada das indústrias modificou a relação do ser humano 

com o espaço geográfico. 

 

Aula 3 – Qualidade de vida e diferenciações regionais 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: em duplas. 

Recursos e/ou materiais necessários: caderno, lápis, lousa, giz e cópias do gráfico sobre a evolução da esperança de vida 

ao nascer (1940-2014) e do mapa de distribuição das indústrias no território nacional (IBGE). 

Organize os alunos em duplas e distribua cópias do gráfico a seguir, que apresenta a evolução 

da expectativa de vida dos brasileiros entre os anos de 1930/1940 e 2014, segundo dados do IBGE. O 

gráfico também pode ser reproduzido na lousa, se preferir. 
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Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Fonte dos dados: IBGE. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv97884_cap2.pdf>.  

Acesso em: 16 out. 2018. 

Estabeleça um tempo para as duplas analisarem o gráfico e as informações apresentadas. Em 

seguida, peça aos alunos que compartilhem suas conclusões com os colegas. Se necessário, esclareça 

que o gráfico se refere à evolução da expectativa de vida em cada região brasileira e explique como 

esse índice é calculado. Espera-se que eles sejam capazes de identificar o aumento da esperança de 

vida ao nascer nas diferentes regiões e percebam que ela dobrou no Nordeste. 

Solicite aos alunos que formulem hipóteses sobre as mudanças ocorridas no índice ao longo 

dos anos. Eles provavelmente mencionarão investimentos públicos e a melhoria das condições de vida 

em geral. Peça-lhes, então, que se lembrem das discussões e da atividade realizadas na aula anterior 

e levante o seguinte questionamento: É possível associar o aumento da expectativa de vida à 

industrialização do Brasil? Espera-se que os alunos relacionem tais mudanças à maior oferta de 

emprego, à melhoria das condições de saúde e higiene, à maior oferta de alimentos, a avanços na 

medicina e no acesso a tratamentos e medicamentos, entre outros aspectos relativos ao 

desenvolvimento da tecnologia e da industrialização. 

Em seguida, entregue às duplas cópias do mapa sobre a distribuição espacial das indústrias, 

elaborado pelo IBGE. Disponível em: <https://atlasescolar.ibge.gov.br/mapas-atlas/mapas-do-

brasil/espaco-economico.html>. Acesso em: 16 out. 2018. Peça-lhes que, no verso da folha, elaborem 

um parágrafo relacionando os dados do gráfico com as informações do mapa. Como o mapa se refere 

ao ano de 2013, oriente os alunos a observar novamente a expectativa de vida para cada região em 

2014 e tentar relacioná-los com o mapa da distribuição industrial. Espera-se que os alunos percebam 

que o Sul e o Sudeste concentram a maior parte das indústrias, ao mesmo tempo que apresentam uma 

expectativa de vida maior do que a das outras regiões. Explique que o processo de industrialização 

permite um maior desenvolvimento econômico da região, o que melhora a qualidade de vida das 
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pessoas e reflete diretamente no aumento da expectativa de vida. Após o término da atividade, 

recolha os registros para correção. 

Para finalizar, promova uma breve discussão sobre o processo de industrialização e a qualidade 

de vida na região e no município onde os alunos vivem. Para isso, faça alguns questionamentos: é 

possível perceber a presença de indústrias nas paisagens da região? Quais são os impactos das 

indústrias na paisagem? Se a região fosse menos ou mais industrializada, a qualidade de vida seria 

diferente? Por quê? Peça também aos alunos que comparem os dados da tabela e do mapa com a 

realidade do município.  

Finalize a aula comentando sobre a qualidade de vida no lugar onde moram, considerando 

algumas características particulares, como o número de habitantes; as condições de saúde e educação; 

a existência de áreas de lazer, infraestrutura e saneamento básico; e o estado das vias de circulação. É 

importante que os alunos compreendam que qualidade de vida é um conceito abrangente, que vai 

além das condições ambientais. Nesse sentido, é preciso considerar o bem-estar dos indivíduos, a 

disponibilidade e a variedade de alimentos, as condições de saúde etc. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

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

propostas nesta sequência didática, devendo-se considerar o desenvolvimento individual dos alunos.  

Inicialmente, espera-se que eles compreendam que a industrialização envolve uma 

diversidade de processos, desde a retirada da matéria-prima da natureza até a fabricação do produto 

nas indústrias. Verifique se, no decorrer da atividade, os alunos associaram as práticas industriais a 

impactos ambientais diversos, identificando-os de acordo com cada etapa do processo. 

Em um segundo momento, é esperado que os alunos analisem a qualidade de vida em cidades 

industrializadas. Para checar se esse objetivo foi atingido, verifique se eles relacionaram 

adequadamente o processo de industrialização às imagens em questão. 

Por fim, avalie se os alunos analisaram o gráfico e o mapa de maneira satisfatória. Em outras 

palavras, observe se identificaram que as regiões brasileiras que têm as maiores expectativas de vida 

são as mesmas que apresentam os maiores níveis de industrialização, o que significa que os 

desenvolvimentos industrial e tecnológico estão associados a uma melhor qualidade de vida.  
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Cite dois impactos ambientais decorrentes do processo de industrialização. 

2. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, uma consequência positiva e uma negativa 
da industrialização para a qualidade de vida das pessoas: 

a) Desmatamento e enchente. 

b) Aumento da mortalidade infantil e diminuição dos índices de fecundidade. 

c) Impermeabilização do solo e aumento da expectativa de vida. 

d) Aumento da expectativa de vida e crescimento da ocorrência de doenças respiratórias. 

 

Gabarito das questões 

1. Entre os impactos ambientais decorrentes do processo de industrialização estão: o desmatamento 
para a retirada de matérias-primas e a poluição do ar em virtude da emissão de gases poluentes 
na atmosfera. 

2. Alternativa d. Uma consequência positiva da industrialização é o aumento da expectativa de vida 
da população; e uma consequência negativa é o crescimento da ocorrência de doenças 
respiratórias. 


