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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo serão discutidos os avanços científicos e tecnológicos do final 
do século XIX, como a eletricidade, o saneamento e a vacinação, a bicicleta, 
os trens e navios a vapor, o telégrafo e o telefone.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

Ciência e tecnologias no mundo capitalista

Pasteur no laboratório, pintura de Albert Edelfelt, de 1885, representando o químico e biólogo fran-
cês, em seu gabinete de estudos. A obra se encontra no Museu de Orsay, Paris, França.
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 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Charles Darwin revolucionou o meio científico ao propor que os 

seres vivos não são imutáveis e se transformam de acordo com 
suas necessidades de sobrevivência. Propôs também que ho-
mens e algumas espécies de macacos derivavam de um ances-
tral comum.

 • Suas teorias deram origem ao darwinismo social, ou seja, o evo-
lucionismo das espécies foi transplantado para as sociedades.

 • O químico e biólogo francês Louis Pasteur percebeu que ao 
elevar a temperatura de certos líquidos (como o leite) e depois 
esfria-los rapidamente, matava muitos microorganismos. Seu 
processo ficou conhecido como pasteurização.

 • A ciência do século XIX criou o conceito de higiene como forma 
preventiva de inúmeras doenças.

 • O médico inglês Edward Jenner percebeu que seres humanos 
infectados pela varíola bovina eram imunes à varíola humana. 
Ao utilizar as secreções das erupções de vacas infectadas nas 
pessoas, criava o primeiro sistema de vacinação da história.

 • A morte e o sepultamento também ganharam destaque nas so-
ciedades ocidentais do século XIX. O testamento não era algo 
religioso, mas estava laicizado.

 • Com os trens puxados por poderosas locomotivas a vapor e os 
navios de aço movidos por máquinas a vapor, o mundo ficou 
cada vez menor e grandes quantidades de carga e pessoas pu-
deram ser transportadas de maneira mais segura e rápida.

 • O escocês John Loudon MacAdam criou uma nova técnica de 
pavimentação de estradas, que se espalhou rapidamente pelo 
mundo, chamada de macadamização. Só os Estados Unidos 
contavam, em 1850, com 272 mil quilômetros de estradas ma-
cadamizadas.

 • Com a técnica de obtenção de gás a partir da destilação do car-
vão, foram criados sistemas de iluminação noturna, primeiro de 
fábricas, depois de espaços públicos. Embora ineficiente, o siste-
ma de iluminação a gás abriu caminho para a iluminação elétrica.

 • Thomas Edison inventou a primeira lâmpada elétrica para ilumi-
nação com produção em larga escala.

 • Samuel Morse desenvolveu um sistema de códigos transmiti-
dos por um fio condutor, conhecido como Código Morse e, com 
ele, surgiu o telégrafo, que permitia a comunicação instantânea 
entre locais distantes milhares de quilômetros.

 • Guglielmo Marconi inventou o rádio, a partir do telégrafo sem fio.
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AULAS 1 E 2

Realize com a classe a leitura compartilhada dos tópicos 1 (página 259) e 2 
(página 260).

Leia também o tópico Outra dimensão: Cultura (página 260). Na sequência, 
discuta com os alunos que com as descobertas desses cientistas, alguns pro-
blemas urbanos das grandes cidades industriais daquele período poderiam 
ter diminuído. Peça que sugiram soluções para os poderes públicos.

Proceda à leitura do tópico 3 (página 261) e do tópico Outra dimensão: Cul-
tura. Na sequência, discuta com a classe, baseado no que foi lido, o que eles 
podem deduzir sobre o decreto parisiense. 

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Máquinas, fogo e eletricidade – Revolução Industrial na Inglaterra 
(séculos XVIII e XIX).

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.

 • Giz.

 • Livro didático. 

PREPARAÇÃO

Professor, atente para o detalhe da Linha do Tempo, que marca cronologica-
mente os temas estudados durante todo o livro. Essa linha cronológica si-
tua-se no alto das páginas. As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de 
analisar, formadoras de opinião. Atividades como debates, análises, resenhas 
de filmes e seminários são fundamentais para o exercício da opinião. É impor-
tante, porém, que os alunos associem suas opiniões a argumentos válidos. 
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Leia, com a classe, o tópico Conversa de historiador (página 262). Em segui-
da, com base nas informações do texto, discuta com os alunos se pode-se 
considerar que os europeus foram os primeiros a descobrirem métodos de 
combate à varíola.  

AULAS 3 E 4

Leia, com os alunos, o tópico 4 (página 263) e o tópico Outra dimensão: Cultu-
ra (página 265). Na sequência, peça aos alunos que elaborem uma pesquisa 
para atender ao que se pede no tópico. Ao final, discuta com a classe os resul-
tados obtidos na pesquisa. 

Proceda à leitura do tópico 5 (página 265) e do tópico Outra dimensão: Co-
tidiano (página 267). Na sequência, peça aos alunos que realizem uma pes-
quisa sobre a popularização da bicicleta e o início da febre das provas de 
ciclismo no mundo ocidental.

Realize com a turma a leitura compartilhada do tópico 6 (página 267) e do 
tópico Imagens contam a história (página 269). Em seguida, peça aos alu-
nos que identifiquem pelo menos duas dessas novidades e localizem-nas nas 
imagens; e discutam que motor está evidente na imagem. 

Para verificar se os conteúdos do capítulo foram aprendidos, peça aos alunos 
que respondam às questões das seções Para organizar (página 270), Refle-
xões e Vamos testar? (páginas 270 e 271) e Conexões (página 271) ou, então, 
elabore um questionário para ser respondido individualmente, em duplas ou 
em grupos pequenos.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


